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Нов проект в областта на туризма 
спечели Община Враца 

 

 

 

 

Община Враца спечели проект „Враца – врата към древността” по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на 
туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Проектното предложение на 
Общината е класирано с 85 точки. Схемата беше обявена през ноември 2011 г. и е 
първата процедура по ОПРР, която се реализира чрез кандидатстване изцяло по 
електронен път в Модула за електронни услуги на Информационната система за 
управление и наблюдение. Одобреният бюджет на проекта е 473 179 лева. 
Съфинансирането от Община Враца в размер на 5% e 23 659 лева, а 
продължителността за реализация на проекта е 24 месеца. Целта  е чрез 
целенасочена рекламна дейност и разработване на атрактивни туристически пакети да 
се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на 
регионалния маркетинг. С изпълнението на проекта ще се подобри сезонното и 
териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и 
маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на 7 туристически пакета, 
включващи обекти с национално значение. Планирани са участия в туристически борси 
и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически 
продукт и изготвяне на рекламен филм. Проектното предложение предвижда 
осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и 
рекламни дейности. Очакваният резултат е нарастване на туристопотока в региона на 
Враца, Мездра и Роман и повишаване на качеството на предлаганите нови 
туристически пакети. 
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Среща – дискусия  „Врачанска 
древност- европейско бъдеще” 
организираха Община Враца и 

Регионалния исторически музей 
 

 
Срещата – дискусия, състояла се на 14 
юни е по инициатива на Община Враца и 
Регионалния исторически музей, в която 
се включиха цялото кметско ръководство 
на общината, председателят на 
общинския съвет инж. Петя Аврамова, 

зам.-директорът на ТД на НАП Велико Търново Ирена Димова, директорът на музея 
Илия Стоянов,  представители на хотелиерския бизнес, ресторантьори, собственици 
на къщи за гости, туроператори, общественици. 

Срещата започна с артистичната реконструкция „Хляб от Бога”, по време на 
която бе направен експериментален добив на брашно от еднозърнест лимец по 
праисторическа технология и бе дегустиран полученият хляб. 
 

Пред представителите на туристическия бранш от 
общината бяха показани двата филма – „Хляб от Бога, богове от 
глина” и „Българският стоунхендж”, които взеха участие в Осмия 
международен филмов фестивал „На източния бряг на Европа”, 
проведен през април във Велико Търново. В началото на 
дискусията инж. Иванов- кмет на общината направи обръщение 
към присъстващите:  

„Искам да ви благодаря, че приехте поканата да 
присъствате на тази среща-дискусия, на която да обсъдим 
възможностите за утвърждаване на нашия град като желана 
туристическа дестинация. Веднага искам да споделя, че това 
желание не е породено случайно, а е плод на едно задълбочено 
проучване, което изведе като приоритет на управлението ми точно 

тази цел – „ Враца – туристически център”. Много са природните забележителности, 
които могат да се видят в града и околностите на Враца – Вратцата, пещерата 
Леденика, Околчица,  средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани от 
ХVІ век., местността Градище – антично  селище и раннохристианска базилика, 
Рогозенското съкровище, Природен парк “Врачански балкан” - защитен обект с 
международно значение. И всичко това е една уникална възможност за превръщането 
на Враца в притегателен център за туризъм. Община Враца кандидатства по проект на 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Целта е 
да бъде подпомогнато подобряването на бизнес средата за туризъм и да се предложат 
инвестиционни решения. До няколко месеца ще бъдат стартирани конкретните 
дейности за успешната реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони”,  на 
който няма да обръщам специално внимание, тъй като е достатъчно популяризиран 
сред гражданите и туристическите среди. Аз съм реалист и си давам сметка, че за 
постигането на  целта  „Враца – туристически център”, са нужни не само планове и 
административни действия, но преди всичко ентусиазъм и голяма доза местен 
патриотизъм. Предстои още много работа и се надявам, че днешната среща ще 
постави началото на  бъдещи съвместни действия. Община Враца е отворена за всяка 
полезна инициатива и в мое лице вие имате точно такъв партньор”  
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Заместник-кметът Красимир 

Богданов изнесе пред участниците 
актуални данни за развитието на туризма 
през последните години. От тях стана 
ясно, че нощувките на гости в региона 
през 2011 г. бележат ръст от 40 %.  
Пещерата „Леденика”е посетена от близо 
42 000 души през 2011г., което е с 18% 
повече в сравнение с 2010 г. Експонатите 
в Регионалния исторически музей в града 
са разгледани от 29 400 посетители, 

които са с 24 % повече от гостите през 2010 г. За тази година очакваните приходи от 
туризъм в община Враца са над 59 000 лева. Красимир Богданов отчете, че след двете 
успешни участия на общината в туристическите изложения в София и Велико Търново 
през тази година, е отбелязано значително повишаване на интереса към региона от 
страна на туристите. Отчетено бе също, че това е едва първата крачка в посока на 
превръщането на общината в желана и търсена туристическа дестинация. 

 По време на дискусията се родиха добри идеи. Кметският екип и участниците в 
дискусията бяха единодушни, че тези срещи трябва да станат регулярни и на тях да 
бъдат поставяни проблемите на бранша и да бъде търсено решение. 
 
 
     

 
  
 
 

Археологическото лято беше 
открито официално във Враца 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Църковния празник Петровден бе избран от археолозите във Враца за начало на 
новия сезон на проучвания, в който ще продължат разкопките, разкрили базиликална 
църква в местността „Градище” край прохода „Вратцата”. Храмът е датиран от 6 век и 
е с размери 18.6 метра на 6 метра. Тази година е трета поредна за проучвания на този 
обект. „Ще работим в две посоки – западно и северно от храма. Очакваме да открием 
нови сгради, каквито навремето е имало в непосредствена близост до църквите. Най-
важното място обаче е проучването на абсидата на средновековния храм, с колегата 
Александра Петрова очакваме там да открием ранно тракийско светилище” – каза 
археологът Нарцис Торбов. Пред заместник кмета Красимир Богданов и главния 
архитект на Община Враца Данаил Дилков археолозите споделиха идеята си храмът 
да бъде възстановен чрез кандидатстване с проект по програма с европейско 
финансиране. Обектът спешно се нуждае и от консервация и реставрация.  И двете 
идеи ще залегнат в  архитектурен проект за възстановяване на базиликата. За 
разкопките в местностите „Градището” край Враца и „Валога” край Оходен Общината е 
заделила 25 000 лева. 
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Изграждане на нови екопътеки 
предвижда Община Враца 
 
 
 
 
 
Експерти от Община Враца обходиха двата 
нови маршрути, предвидени за екопътеки във 
Врачанския Балкан. Първата екопътека ще 
стартира от втората алея на Хижата и по 

канала през гората ще стига до Алпийския дом. Тя е продължение на съществуващата 
„Наследствена пътека Антична и Средновековна Вратица”. Продължителността се 
предвижда да бъде около 60-75 мин. 
Вторият маршрут е „Екопътека на здравето”, свързваща  Горския дом с вилата на АЕЦ 
„Козлодуй”. Предвиждат се 6 площадки и изграждане на  неподвижни съоръжения за 
спорт. Пътеката се изминава за около 70-75 мин. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„48 часа непознатата Враца и 
ПП”Врачански Балкан” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
От 8 до 10 юни шест журналисти от водещи туристически медии посетиха гр. 

Враца и Природен парк „Врачански Балкан”. Посещението бе под надслов „48 часа 
непознатата Враца и ПП”Врачански Балкан” и се организира съвместно от Дирекция 
ПП”Врачански Балкан”, Община Враца и Агенция „Одисея Ин”. В рамките на 
тридневното посещение журналистите посетиха културни и природни 
забележителности в района, опитаха местни кулинарни специалитети и изпробваха 
различни атракции. Сред посетените обекти бяха: природна забележителност „Божия 
мост”, природна забележителност „Вратцата”, екопътека „Боров камък”, пещера „Кална 
мътница”, скален манастир „Иван Пусти”, Регионален исторически музей Враца, 
Природозащитен център „Натура”.  
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Журналистите преминаха част от 

вело маршрут, участваха в преход с коне 
и посетиха атракционен парк „Приказката” 
и взеха участие в „Празника на баницата” 
в село Баница. 

 Инж. Николай Ненчев - Директор 
на ДПП „Врачански Балкан” запозна 
гостите с уникалното биоразнообразие и 
проектите на Дирекцията, които са 
насочени както към опазване и 
съхранение на биоразнообразието, така и 

към изграждането на нова туристическа инфраструктура и повишаване на 
природозащитното образование сред местните общности. Целта на организираната 
инициатива е със съвместни усилия да се популяризират на национално ниво 
възможностите, които предлагат Природен парк „Врачански Балкан” и Община Враца 
за развитието на устойчиви форми на туризъм с минимален отпечатък върху околната 
среда. 

 
 

 
 

 
 
 

На разходка в Природен парк 
"Врачански Балкан" 

 
 
 
 
 
 
 
 

За трета поредна година Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" и 
Природозащитен център „Натура” организират еднодневни излети на територията на 
парка. Всяка събота граждани, туристи и гости на града  могат да се включат в 
организирани посещения по Врачанската екопътека, водопада Скакля и Скалните гъби 
край село Згориград. Квалифициран водач  осигурява приятното и безопасно 
преминаване през маршрутите. 
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Доброволческа акция на ученици от 
туристически клуб 
 
 
 
 
 

Туристически клуб към СОУ "Отец 
Паисий" с ръководители Мариела Иванова и Връбка Антонова заедно с Дирекция 
на Природен парк "Врачански Балкан" организираха двудневна доброволческа 
акция за поддържането на еко - пътека "Боров камък". Учениците взеха участие в 
импрегнирането на дървените парапети, стълби и мостове, които са разположени 
по трасето на маршрута. С оглед осигуряване на безопасността на туристите и 
целостта на съоръженията всяка година Дирекцията на парка извършва сезонна 
поддръжка. В края на деня за младите доброволци бе организиран палатков лагер 
на поляната в местността Боров камък. Инициативата има за цел да популяризира 
доброволчеството и да повиши ангажираността на младите хора към опазването на 
природата. 

 
 
 
 

 
 
 

Световен ден на околната 
среда - 5 юни 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Програмата 

на Обединените нации за околна среда.Това е най-значимият и известен глобален ден 
за положително действие върху околната среда. За първи път се отбелязва през 1972 
г, за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва 
вниманието на международната общност към околната среда и насърчава 
политическия ангажимент и действие. Мотото на деня за 2012 г. е: „Зелената 
икономика: ще се включиш ли и ти?”, което отново представя зелената икономика като 
алтернатива на начина, по който правим бизнес, ако искаме да създадем по-устойчиво 
бъдеще.Темата е адресирана към всеки човек и акцентира на факта, че „вие” сте 
важен елемент за успеха на икономиката и ви кани да се включите, за да оцените 
решенията, които се вземат от правителството, частния сектор, гражданското 
общество и местната общност, в която всеки от нас участва.  
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2012 е обявена от ООН за Международна година на устойчивата енергия за всички. 
През тази година се чества и 40-годишнината от отбелязването на Световния ден на 
околната среда. "Зелената" икономика докосва всеки аспект от живота и се отнася до 
нашето развитие. Става дума за устойчива енергия, "зелени" работни места, ниски 
въглеродни икономики, зелени политики, зелени сгради, селско стопанство, рибарство, 
горско стопанство, индустрия, енергийна ефективност, устойчив туризъм, устойчив 
транспорт, управление на отпадъците, водна и ресурсна ефективност. 
Във връзка с празника Природозащитен център „Натура”-Враца бе посетен от ученици 
от ОУ "Васил Кънчов" село Моравица и СОУ „Христо Ботев” град Враца, където 
експерт запозна учениците с компонентите на околната среда и нейното сегашно 
състояние. Във последвалата дискусия бяха обсъдени авторски идеи и интерпретации 
на определени теми, целящи решаването на екологични проблеми. Учениците 
защитиха собствени позиции по актуални за обществото проблеми, като показаха 
оригинално мислене. В края на посещението децата подариха на Центъра изработена 
от естествени материали птичка с природозащитно послание. През целия ден 
Природозащитен център „Натура”-Враца  беше отворен за всички, желаещи повече 
информация за проблемите и състоянието на околната среда. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Национален ден на природните 
паркове 

 

 
 
 
 
 
 
 

Петият по ред Национален ден на природните паркове събра над 100 деца, 
учители, граждани, туристи и приятели на Природен парк „Врачански Балкан”. 
Инициативата бе официално открита пред Природозащитен център „Натура” от инж. 
Николай Ненчев – Директор на ДПП „Врачански Балкан”, актьора Валери Йорданов и 
Александър Дунчев, представител на WWF. Над 1 тон отпадъци бяха събрани в 
отсечката от прохода Вратцата до пещера Леденика и хижа Пършевица, който са най-
посещаваните забележителности в региона. За първи път тази година бе извършено 
пилотно разделно събиране, като пластмасовите отпадъци бяха събирани в отделни 
чували и извозени за рециклиране. Успоредно с почистването бе освежена беседката 
под лифта и бе оформен кът за отдих с маса и пейки. За информация на посетителите 
и туристите бе поставена и табела, която обяснява за вредата от произволно 
изхвърлените отпадъци в природата. В сравнение с миналогодишните почиствания, 
тази година бяха събрани по-малко отпадъци, благодарение на по-честите акции за 
почистване и масовите информационни кампании. Денят на Природните паркове 
приключи с много слънчево време, настроение и подаръци от томболата, 
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организирана от партньорите на инициативата: WWF, Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан”, Природозащитен център "Натура", ДГС Враца и бизнес партньори. 
 

 
 
 
 

Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт Туризъм 
 

Съгласувал: Красимир Богданов – Зам. кмет 


