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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец АПРИЛ 2012 година  

 
 
 

 
 

Нова награда за Община Враца на международното туристическо 
изложение „Културен туризъм 2012” 

 
 

Награда „Нови идеи в представяне на туристическа дестинация” получи Община 
Враца на международно туристическо изложение "Културен туризъм Велико Търново 
2012". Враца се представи с щанд от 12 кв.м., презентация за културно-историческото 
наследство и предлагане на специализиран продукт- възстановка на древните ритуали 
на предците ни, както и участие с 2 филма във филмовия фестивал „На източния бряг 
на Европа”.  
 Щандът на Враца бе посетен от министъра на МИЕТ и зам-министъра на културата, 
представители на туристическия бизнес, кметове и много други общественици, 
политици и граждани". 

Награда получи и младият оператор от Враца Искрен Красимиров за филма си " Хляб 
от бога - богове от глина", представящ опити в експерименталната археология.  
"Усилията и успехът се дължат не само на Община Враца, но и на РИМ и специално 
Георги Ганецовски, на театрална група ТЕМП и Георги Врабчев, на Огнян Пищиков, 
участващ в разработването на сценария, на етнографския комплекс "Св. Софроний 
Врачански", на сдружение "Бъдеще в миналото" за репликите на тракийските 
съкровища, на журналиста Румяна Попова, също представила филм, но в 
конкуренцията на държавните културни институции на Индия, Индонезия, Аржентина 
едва ли имахме шанс за успех", каза още Красимир Богданов. На екипът благодари и 
кмета инж.Иванов, който допълни, че "това е поредната добра крачка в посоката, в 
която вървим заедно". 
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Програма за патриотично 

възпитание стартира за първи път 
във Враца 

 

 

 

 
  Програма за патриотично 
възпитание на младите хора стартира във Враца. Инициативата е на Община Враца, 
Регионалния исторически музей, СОУ „Отец Паисий”, Спортно училище „Климент 
Охридски” и СОУ „Христо Ботев” и атракционен парк „Приказката”. 

Пилотният  проект е под патронажа на зам.кмета Красимир Богданов и е 
финансиран от община Враца. 

В проекта участват по десет ученици от трите учебни заведения с 
координатори: Александра Петрова и доц. доктор Нарцис Торбов от РИМ – Враца, 
Елица Александрова от  СОУ „Отец Паисий”, Лиляна Георгиева от Спортно училище, 
Малина Тодорова от „Христо Ботев” и Тихомир Опров от атракционен парк 
„Приказката”. 

Целта на проекта е да  се възпитат учащите се в дух на родолюбие, базирайки 
са на богатото културно-историческо наследство на града и региона. Официалното 
откриване  се състоя на 18 април 2012г.  в малката зала на Художествената галерия на 
Регионалния исторически музей. 

Програмата е с оригинално лого, дело на учениците от училището по изкуствата 
„Отец Паисий”. 

 Мероприятията по проекта ще продължат в рамките на един месец по три 
направления: възраждане на занаятите /грънчарство/; запознаване с войнските умения 
от Античността и Средновековието; възстановка на тракийски ритуали, свързани с бога 
на виното и веселието Дионис в зала „Рогозенско съкровище”. 
Официалното откриване стартира с лектория с презентация, посветена на 
керамичното производство през Античността и Средновековието и ще продължи с 
лектории за въоръжението и съревнование по стрелба със спортен  лък в местността 
„Градище” в прохода „Вратцата”, където е разкрито античното селище и 
средновековния град, поставили началото на съвременния град Враца. 
На 18 май като част от мероприятията на международната инициатива „Нощ в музея”, 
в залите на РИМ – Враца участниците ще  демонстрират изработка на съдове на 
точарско колело и в калъпи. 
            Пилотният проект ще бъде продължен през есента с други инициативи. 
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Антична ковашка работилница 
отвори врати за ученици 
 

 

 

 
Малката зала на художествената 

галерия на Регионален исторически музей се превърна в антична ковашка 
работилница, където децата от Центъра за социална интеграция и рехабилитация 
имаха възможността да се запознаят с втората лекция от Програмата за патриотично 
възпитание.  

Зам.-кметът Красимир Богданов, под чийто патронаж се провежда пилотният 
проект, изрази своето задоволство от все по-големия интерес от страна на младите 
хора. 
„ Инициативата, която предприехме, 
заедно с вас, печели все повече 
привърженици. Приветствам новите ни 
приятели, които се присъединяват към 
програмата. Надявам се на тяхното 
активно участие. Очакваме тук да дойдат и 
още много наши привърженици и 
приятели” – каза заместник кметът. 
Красимир Богданов подари на „новите 
попълнения” фланелки с уникалното лого 
на инициативата. 

Археологът от РИМ Нарцис Торбов 
поясни, че поради спецификата на 
материалите, от които се изработвали лъковете в миналото, няма запазени или 
открити при археологически разкопки експонати и  покани управителя на атракционен 
парк „Приказката” Тихомир Опров да покаже съвременни лъкове и стрели. Учениците 
видяха три различни вида лъкове, който наподобяват тези от древността. Разликата е, 
че новите са видоизменени за спортно-развлекателна стрелба, а не за лов и военни 
действия, както е било в миналото. За едно от оръжията, Опров сподели, че е един от 
най-мощните модели, продавани в днешно време и е с много голяма далекобойност. 

Учениците бяха поканени да влязат в ковашка работилница от древността, 
където им бяха показани различни остриета на копия, върхове на стрели и  мечове. От 
археолога Александра Петрова младите родолюбци научиха, че с преминаването на 
кръстоносните походи през нашите земи, ковачеството става по-организирано, а 
местните войни - с нови тенденции във въоръжаването. 
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Aтракционен парк „Приказката” 
очаква новите си посетители 

 

 

 

 

Атракционният парк ”Приказката” отвори врати за многото любители на 
екстремните спортове и забавления. Съоръженията в парка са реновирани и 
осъвременени и предлагат много и различни спортни и екстремни атракции за малки и 
големи. В парка ще се провеждат и практическите занятия по Програмата за 
патриотично възпитание на Община Враца и Регионалния исторически музей. 

 

 

 

ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС ПО ПРОЕКТ 
„ЕDЕN” 

  

 

 

 

  Във връзка с изпълнение на проект „Комуникационна кампания за 
популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”, съфинансиран от Европейската 
комисия, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ 
SI2.ACGRACE044883600 от 9ти ноември 2011г., Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма стартира онлайн фотоконкурс по темите на ЕДЕН за промоция 
на дестинациите ЕДЕН в България”. Конкурсът е отворен и право на участие имат 
както български, така и чуждестранни граждани.  

Целта на конкурса е чрез своите фотографии участниците да представят една 
различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, 
културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на 
EDEN дестинациите от България - победители и подгласници от проведените 3 
тематични национални конкурса за отлична туристическа дестинация, като за  Община 
Враца  темата е - „Врата към съхранената природа – Вратцата и долината на река 
Лева”. 

 Условията на конкурса и формуляра за участие са публикувани на сайта на Община 
Враца - www.vratza.bg. 
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Откриване на Многофункционален 
център за ключови консервационни 

дейности „Горски дом” към Дирекция 
на Природен парк „Врачански 

Балкан”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
На 2 април 2012 г. министърът на околната среда и водите Нона Караджова, 

министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и председателят на 
Комисията по земеделие и гори Десислава 
Танева официално откриха 
Многофункционален център за ключови 
консервационни дейности „Горски дом”. 
Центърът е изграден по проект “Горски дом 
- създаване на многофункционален център 
за ключови консервационни дейности на 
територията на Природен парк "Врачански 
Балкан", финансиран по Оперативна 
програма Околна Среда 2007-2013. 
Основната цел на проекта е създаване на 
условия за опазване и възстановяване на 
приоритетни местообитания и видове от 
флората и фауната на територията на 

Природен парк „Врачански Балкан”. Проектът е на стойност 500 179.02 лева и се 
реализира в рамките на три години. В многофункционалния център за ключови 
консервационни дейности „Горски дом” са изградени семенна и вегетативна банка за 
съхраняване и обработка на семенни материали, лаборатория, работни кабинети и 
осем места за настаняване. Центърът е оборудван и със специална хладилна камера и 
специализирани транспортни средства за съхраняване и транспортиране на мърша за 
подхранване на хищни видове птици. Центърът е от ключово значение за 
изпълнението на предвидените в проекта дейности, които включват: опазване и 
възстановяване на застрашени популации на девет консервационно значими видове 
растения (Горска съсънка, Люспесто изтравниче, Келереров центрантус, Ковачев 
зановец , Жълт крем, Алпийско плюскавиче, Велчево, Казашка хвойна и Обикновен 
тис), опазване и възстановяване на популацията на Египетски лешояд (Neophron 
percnopterus) и опазване на застрашени от силен антропогенен натиск на четири 
пещерни местообитания на територията на парка. Събитието се състоя в рамките на 
„Седмица на гората”, която тази година се провежда под мотото „Гората за децата”. 
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Ученици нарисуваха 10 метрова 
гора 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ученици от НУ „Софроний Врачански” рисуваха два часа в Природозащитен 

център „Натура” и изработиха най-дългата правена от тях рисунка на гора. Преди да 
пристъпят към тази сложна задача експерт от Дирекция на природен парк „Врачански 
Балкан” им показа и разказа за различни видове дървета, които се срещат на 
територията на парка и заедно с учениците дискутираха за ползата от гората и 
необходимостта за нейното опазване. С помощта на своите ръководители г-жа 
Вишнарова и художника Росен Цонев четвъртокласниците претвориха в почти 10- 
метровата пастелена рисунка – гората такава, каквато я познават и каквато искат да 
остане. Рисунката е изложена в централното фоайе на ПЦ „Натура” и ще краси 
центъра до края на месец април. Инициативата се организира по случай седмицата на 
гората, която тази година се провежда под мотото „Гората за децата”. Цветни пана 
украсиха центъра и в чест на великденските празници. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици засадиха 20 дръвчета в 
двора на Математическата 

гимназия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
По повод седмицата на гората ученици от Природо-математическа гимназия 

„Акад. Иван Ценов” и представители на Дирекцията на Природен парк „Врачански 
Балкан” засадиха 20 фиданки червен американски дъб в двора на гимназията. В 
началото на инициативата инж. Николай Ненчев - директор на Природен парк 
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„Врачански Балкан“ разясни на всички 
присъстващи основните правила за 
залесяване на дървесни видове и 
необходимите последващи грижи за 
младите насаждения.  
 
Инициативата бе съпроводена с 
представянето на импровизирана 
изложба на тема „Вековните дървета“, 

изработена от деветокласниците от Модул – "Туризъм". Изложбата съдържа 
любопитна информация и снимки за вековните дървета на България. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Презентация на Вело клуб „Герак” - Враца 
 
 
 
 
 
Интересна и доста полезна информация за колоезденето споделиха членовете 

на Велоклуб "Герак" по време на своята презентация в Природозащитен център 
"Натура". Присъстващите се запознаха с техническите параметри за градско и 
планинско колоездене, как да изберат подходящо колело, как да го поддържат и да се 
грижат за него. Членовете на клуба наблегнаха на основните правила за безопасност 
за движение и необходимите предпазни средства. "Задължително трябва да ползвате 
каска, дори да излизате само до магазина" сподели Иван Стоянов от Вело клуб 
„Герак”. През тази година членовете на клуба имат амбицията да организират вело 
курсове и вело преходи за ученици и възрастни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Залесяване в ПП "Врачански Балкан"  
 
 

Започна пролетната кампания по 
залесяване, организирана от дирекцията на 
природен парк "Врачански Балкан". Тя е част 
от дейностите по проект "Опазване и 
възстановяване на 11 типа природни 
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местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори". 
Проектът се реализира благодарение на Изпълнителна агенция по горите и 
партньорството на международната природозащитна организация WWF. 
Залесяването ще обхване 23 дка от територията на Държавно горско стопанство - 
Мездра в землището на с. Зверино. Като предварителна дейност, през есента на 2011 
г. там беше извършена подготовка на почвата. 
Видовете, използвани за залесяването са черна топола (Populus nigra) и бяла върба 
(Salix alba). 2500 фиданки са осигурени от Тополово стопанство "Пазарджик", които са 
партньори по проекта. През следващата година ще бъдат залесени 330 фиданки от 
вида елша (Alnus glutinosa). Тези видове са избрани с цел възстановяване на природно 
местообитание от крайречни гори. 
До края на 2012 г. предстоят да бъдат извършени три отглеждания на 
новосъздадената култура с цел осигуряване на висок процент прихващане на 
фиданките, като се вземат под внимание неблагоприятните почвени условия на 
терена. 
Тази година дейностите по залесяване съвпадат с годишната кампания по случай 
Седмицата на гората, която бе отбелязана на национално ниво в град Враца. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Еко-арт хепънинг в Природен парк 
"Врачански Балкан" 

 
 

 

 

 

 

 
Уникален арт-хепънинг се проведе в местността Леденика от учениците от 

Ученически спортен туристически клуб „Вратцата” към Природоматематическа 
гимназия Враца. Членовете на клуба бяха подготвили 8 еко-арт работилници, където 
по-малките ученици от гимназията имаха възможност да се забавляват и учат, 
творейки красиви сувенири, оригами, восъчни свещи и еко тениски.  
Специален кът бе подготвен за млади планинари, където бъдещите туристи усвояваха 
умения за опъване на палатка, движение в планината и палене на огън. Отделна 
работилница бе посветена и на усещането на природата чрез сетивата. Учениците 
опознаваха различни видове дървета и билки, преминаваха различни терени със 
затворени очи, ръководени от членовете на туристическия клуб. Вкусни и 
здравословни десерти, гатанки, пъзели, спортни игри поддържаха веселото 
настроение през деня. 
Към инициативата се присъединиха и много туристи посетили местността Леденика в 
слънчевия ден. Посетителите имаха възможността да си закупят еко сувенири – 
бижута, картички, рисувани чинии, изработени от ученици от ПМГ Враца.  
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Денят приключи с томбола и много награди, а по инициатива на  членовете на 
Ученически спортен туристически клуб „Вратцата” бе организиран туристически преход 
за всички желаещи от местността Леденика до кв. Бистрец. „Искрено се надяваме чрез 
подобни инициативи да привлечем повече деца и младежи в планината, където да 
усетят магията и нестихващата енергия на природата”, сподели г-жа Жулиета 
Босилкова, ръководител на спортно-туристическия клуб.  
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Спортен туристически клуб 
„Вратцата” обещаха този хепънинг да се превърне в традиционна инициатива, която да 
обединява и в бъдеще изкуството и природата в едно необикновено и незабравимо 
преживяване. 
Финансирането на инициативите се осъществява в рамките на проект „От теб зависи! - 
Младежки проекти за устойчиво развитие и развитие на гражданско общество”, 
благодарение на Сдружение МитОст, Фондация Роберт Бош и Федералната централа 
за гражданско образование, с партньори за България - Фондация ЕкоЦентрик, 
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Български център за зелена 
икономика. 
 
 

 

 

 

 

Монолитна чешма откриха пред 
Природозащитен център "Натура" 

 
 

 

 

 

 

 

 
На 21 април кметът на град Враца инж. Николай Иванов и Директора на ДПП 

"Врачански Балкан" г-н Николай Ненчев откриха чешма пред Природозащитен център” 
Натура”. Тя е изработена от монолитен блок врачански камък. Изграждането на 
чешмата е по инициатива и с финансовата подкрепа на Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан” и родолюбиви врачани. На откриването присъстваха над 30 
човека, сред които бяха дарители, много туристи и приятели на ПП "Врачански Балкан" 
През последните години Природозащитен център „Натура” се обособи като отправно и 
приемно място на туристите посещаващи града, както и като място за отдих и 
получаване на туристическа информация.  
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Зелени дни 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При изключителен интерес премина участието на Дирекциите на Природните 

паркове в България на 3-тото по ред изложение ЗЕЛЕНИ ДНИ в София от 20 до 22 
април 2012.  На самостоятелен щанд бяха представени рекламни, информационни и 
образователни материали на 11-те природни парка както и мултимедийни 
презентации. Въпреки променливото време и удължената работна седмица и през тази 
година изложението бе притегателна точка за много граждани и гости на София. 
Засилен интерес към щанда проявиха учители и преподаватели от училища и 
университети от цялата страна. Най-атрактивни бяха образователните постери с 
защитени животински и растителни видове от територията на природните паркове. 
Тази година координационната дейност за изложението „Зелени дни” бе възложено на 
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денят на Земята в село Моравица 
 

 

 

 

 

 

 
Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", Природозащитен център 

"Натура" и ОУ "Васил Кънчов" с. Моравица организираха съвместна инициатива по 
случай Денят на Земята. Експерти от Дирекцията и Центъра направиха интерактивна 
презентация, чрез която учениците научиха интересни и любопитни факти за 
застрашените видове растения и животни на територията на парка. Освен снимковия 
материал децата имаха възможност да видят и реален макет на белоглав лешояд - 
най-голямата птица, за която в момента се полагат усилия за завръщането й в 
природата. В края на инициативата експертите от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" 



 11 

и Природозащитен център "Натура” подариха табло за биоразнообразието на 
територията на парка, както и рекламни ученически пособия на всяко дете. 
 
 
 

 
 

Смени посоката с еко клуб 
„Детелини” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
От 24 април стартираха инициативите на еко клуб „Детелини” по проект „Смени 

посоката”. В рамките на 3 дена учениците от клуба организираха „Закуски на зелено” в 
парковете в близост до училище СОУ „Христо Ботев”. По време на всяка инициатива 
бяха раздавани „Зелени карти” със зелените пространства в града, както и 
здравословни сандвичи и плодове. „Целта ни е да „извадим” нашите съученици от 
запушените кафенета и заведения за бързи закуски и да прекарат повече време сред 
зеленина и по-чист въздух, споделиха от еко клуба. През следващата седмица 
младите активисти ще маркират със стъпчици маршрутите от СОУ „Хр. Ботев” до 
парковите пространства в близост до училището.  
Финансирането на инициативите се осъществява в рамките на проект „От теб зависи! - 
Младежки проекти за устойчиво развитие и развитие на гражданско общество”, 
благодарение на Сдружение МитОст, Фондация Роберт Бош и Федералната централа 
за гражданско образование, с партньори за България: Фондация ЕкоЦентрик, Дирекция 
на Природен парк „Врачански Балкан” и Български център за зелена икономика. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт Туризъм 

 

Съгласувал: Красимир Богданов – Зам. кмет 


