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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец АВГУСТ 2010 година 
 
 
 
 

 
 

Община Враца  с ново 
общинско предприятие 

„Спорт и туризъм” 
 
 
 
 

 
 С  решение  № 722 Общинският съвет на Враца създаде ново общинско 

предприятие „Спорт и туризъм” със седалище Спортен комплекс „Христо 
Ботев”. Предмет на дейност на новосформираното предприятие е управление  
на общински спортни и туристически имоти, както и на имоти, предоставени 
на общината за стопанисване и управление, отдаване под наем на движими и 
недвижими вещи, събиране на наеми за ползване на спортни и туристически 
имоти и съоръжения, предоставяне на туристическа информация, 
предоставяне на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт, 
експониране на туристически обекти на Община Враца на национални и 
международни туристически изложения, организиране на туристически 
изложения, спортни, културни и други мероприятия в Община Враца, 
подпомагане на Общинска администрация - Враца при категоризация на 
туристически обекти и при осъществяване на контрол по спазване на Закона 
за туризма, Закона за физическото възпитание и спорта и другите 
нормативни актове в тези области, както и извършване на стопанска дейност 
във връзка с предмета на дейност на предприятието. 

 

 

Природен парк „Врачански 
Балкан” – прохладна 

алтернатива за горещото лято 
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Доброволците от клуб „Зелено Бъдеще” заедно със служители на 
Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” продължават акцията по 
почистване и маркиране на туристически маршрути на територията на парка. 
Най-атрактивният и популярен маршрут - Врачанската екопътека вече e с 
освежена маркировка и почистена от отпадъци. Маршрутът започва от края 
на с. Згориград и посредством дървени мостчета и стълби  отвежда до 
прохладния водопад „Боров камък”, където можете да се насладите на 
прохлада в летните горещини. След кратък отдих на поляната над водопада 
по пътя за хижа Пършевица  ви очакват много малини и къпини. Хижата е 
гостоприемна и стопаните с радост ще ви посрещнат. 

 

 

 На разходка в Природен 
парк "Врачански Балкан" Ви 

канят от Дирекцията на 
ПП”Врачански Балкан” 

 
 
 
 

 През месеците август и септември 
Дирекция на Природен парк "Врачански 

Балкан" организира  еднодневни излети на територията на парка. Всяка 
събота гражданите и гостите на града под Околчица  могат да се включат в 
организирани посещения до Врачанската екопътека, водопада Скакля и 
Скалните гъби край Згориград. Квалифициран водач от Дирекцията на парка  
осигурява приятното и безопасно преминаване през маршрутите. Записвания 
се приемат всеки ден на телефон 092/66 03 18- Природозащитен център 
„Натура”. 

ПРОГРАМА 

Месеци: Август и Септември 

21 август – посещение на Врачанска еко пътека 
Час на тръгване: 8.30 

Сборен пункт: Природозащитен център „Натура”  
Маршрут: Пътуване с градски автобус в 8.45 до с. Згориград, преход 

Згориград – водопад „Боров камък” – Згориград 
Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

28 август – посещение на водопада „Скакля” 
Час на тръгване: 9.00 



 3

Сборен пункт: Природозащитен център „Натура”  
Маршрут: гр. Враца – водопад „Скаля” – „Войводин дол” – с. Згориград 

Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

4 септември – посещение на „Каменните гъби” край с. Згориград 
Час на тръгване: 8.30 

Сборен пункт: Природозащитен център Натура  
Маршрут: Пътуване с градски автобус в 8.45, до с. Згориград – „Каммените 

гъби” – с. Згориград 
Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

11 септември – посещение на Врачанска еко пътека 
Час на тръгване: 8.30 

Сборен пункт: Природозащитен център „Натура” 
Маршрут: Пътуване с градски автобус в 8.45 преход с. Згориград – водопад 

Боров камък – с. Згориград 
Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

18 септември – посещение на водопада „Скакля” 
Час на тръгване: 9.00 

Сборен пункт: Природозащитен център „Натура”  
Маршрут: гр. Враца – водопад „Скаля” – „Войводин дол” – с. Згориград 

Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

 
25 септември – посещение на „Каменните гъби” край с. Згориград 

Час на тръгване: 8.30 
Сборен пункт: Природозащитен център Натура  

Маршрут: Пътуване с градски автобус в 8.45, до с. Згориград – „Каммените 
гъби” – с. Згориград 

Времетраене: 4 часа (с включен 1 час почивка за обяд) 

 
Цена: 2 лв. за възрастен, 1 лв. за дете. 

Цената включва: квалифициран водач от ДПП „Врачански Балкан” и 
беседа по време на прехода. 

Цената не включва: автобусен билет и обяд. 

Какво да вземете с вас: 
• Туристически обувки/маратонки; 

• Удобни за ходене дрехи; 
• Дъждобран; 

• Суха храна за обяд и вода; 

• Хубаво настроение  

 

 



 4

 

 Пещера „Леденика” затворена 
за няколко часа на Първи 
септември 

 
 
 
 
 
 
 

 
Създаването и преструктурирането на общинското предприятие „Спорт и 
туризъм” причини известно неудобство на гостите и посетителите, желаещи 
да се насладят на уникалната пещера на първи септември. Община Враца 
моли за извинение за създаденото неудобство на всички, които са искали да 
я посетят този ден. По-късно през деня пещерата отново бе отворена за 
посещение. 
Проектът “Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – 
туризъм без сезони”бе внесен на 1.юни 2010 години в Министерството на 
Регионалното развитие и чака одобрение до дни. 
Проектът предвижда изграждане на Развлекателен парк в пещерата 
"Леденика". Проектът за подземни атракции е подготвен от община Враца в 
партньорство с Дирекцията на Природен парк "Врачански балкан" и 
Областната администрация.  
Атракциите  включват и високотехнологично оборудване, което да позволява 
на посетителите сами "да откриват" забележителностите на пещерата.  
С цел да се улесни достъпът до развлекателния парк ще бъде възстановен 
неработещият повече от 20 години седалков въжен лифт от село Згориград 
до местността "Кравя" в близост до пещерата. Според експертите 
възстановяването на лифта и модернизирането на свързаната с него 
инфраструктура ще намалят негативното въздействие върху защитената 
територия от туристическия поток, използващ предимно пътя от Враца до 
пещерата.  
В проекта са включени още допълнителни съоръжения и условия за спорт, 
културни и обществени прояви, както допълнителни туристически услуги, 
които да привличат посетителите през всеки сезон на годината. 

 
 

 


