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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец ЮЛИ - АВГУСТ 2011 година  
 
 
 

 
 
 

 

ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТА ЗА 
ПЕЩЕРАТА «ЛЕДЕНИКА»  

 

Община Враца спечели проект по 
Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013 г по  Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции” на стойност 5 282 хил. лева.     Целта на проекта 
„Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без 
сезони” е разработване на природна атракция, базирана на пещерата 
„Леденика” и превръщането й в основа на конкурентно способен 
туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация 
Враца. Проектът предвижда създаване на развлекателен парк с различни  
атракции, анимационен модул „Приказна алея”с амфитеатър и развлекателен 
модул „Мама, татко и ние” със спортни съоръжения за малки и големи. В 
пещерата чрез модерни технологии се предвиждат звукови и светлинни 
ефекти за преоткриване красотата на пещерата.  Рехабилитацията на 
информационния център и обзавеждането на съвременна прожекционна зала 
ще запознава посетителите със забележителностите на Врачанския  Балкан, 
флората, фауната и културно-историческото наследство на региона. 
Предвидени са изграждане на нов водопровод, пречиствателно съоръжение с 
биологично очистване и последващо използване на водата, обновяване на 
съществуващия паркинг, удължаване на съществуващата алея за хора с 
увреждания, оформяне на околни пространства, поставяне на указателни 
табели и изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно 
Озирово – Леденика и Враца – Леденика. До пещерата Леденика ще се стига 
с атракционно влакче.  

Проектът ще се реализира в рамките на 2 години. 

 

 

 

 



 2 

 

 

 
   Обновиха пътя към Вратцата  
 
 
 
 
 
 

Община Враца отремонтира  участък от републиканската пътна мрежа, 
водещ до прохода „Вратцата”. Скалният проход е един от символите на 
града. Природната забележителност е рай за алпинисти и туристи. 
Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров - 
над 400 м. Дори самата гледка към тях смразява дъха. От най-високата точка 
на скалите до пътя в неговото подножие денивелацията е близо километър. 
От тях към река Лева се спускат стръмни сипеи, а в множеството пещери 
живеят диви животни.  През прохода минава пътя за пещерата „Леденика”, 
ски-писта” Пършевица” и планинското село Згориград. На „Вратцата” 
ежегодно се провеждат републикански алпиниади. Няколко пъти Враца е 
била домакин и на международни състезания. На скалите са прокарани 
около 70 алпийски маршрута от всички категории на трудност. Скалният 
масив предлага на алпинистите огромно разнообразие от скални форми - 
големи надвеси и тавани, отвесни гладки плочи, цепнатини и комини с 
различни ширини, ръбове и вътрешни ъгли. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Обновеният Посетителски център 
"Прилепа" отново посреща туристи 
 
 
На 12 юли 2011 заместник кмета на Община 
Враца – Ани Василева и директора на Дирекция 

на ПП „Врачански Балкан” – Николай Ненчев официално откриха обновения 
Посетителски център „Прилепа”. Центърът се намира в непосредствена 
близост до пещера Леденика и се поддържа съвместно от Община Враца и 
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”. През лятото туристите и 
гражданите на града ще могат да разгледат постоянната изложба 
„Спелеология и пещерно дело”и експозицията от пещерни образувания и да 
се запознаят с процеса на карстообразуването.  
Нова атракция в центъра са постоянните прожекции на научно – популярни 
филми на пещерна тематика. Туристите могат да видят и обновените макети 
на карстовите форми и на Природен парк „Врачански Балкан”. 
 Центърът предлага още информационни материали и сувенири.  
Възможност за приятна разходка  предлага обновената пътека „Карст и 
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биоразнообразие”. Маршрутът е обозначен с нови информационни табла и 
кътове за отдих.  
 
 

 
 
Спа център в хотел”Хемус” отвори 
врати 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спа центърът в  хотел”Хемус” разполага с 

вътрешен басейн, 2 сауни, 2 парни бани, солариум, лекар и 3 масажни 
кабинети. 
На разположение на гостите е вътрешна градина, обособена като зона за 
отдих. 
Басейнът е с дължина-12м, ширина-9 и дълбочина-1.55м. 
Работното време на Спа центъра е от 8.00 ч. до 20.00 часа. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АРТ Хотел „Зора” с нова екстра „Spa 
and Beauty” 
 
 

Арт хотела предлага на гостите и туристите нова гама терапии и 
цялостна система за възстановяване и релакс чрез терапии на лице и 
тяло.Спа центърът предлага  процедури за красота с препарати Tal'ion, 
сауна с шоков (контрастен) басейн и душ, перлена вана и ароматерапия-
и  SPA-капсула. Оборудването на  спа центъра в „ Зора” предлага 
инфрачервена    сауна, парна баня, аромотерапия, вибромасаж, Душ 
Виши и ръчен душ.  

Всяка седмица хотелът промоцира  процеруди на  50% от 
стойността им. 
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 Божият мост край село Лиляче е 
вече чист 
 
 
 
 

В Деня на националните паркове - 21.05.2011 г. РИОСВ – Враца, НПО и 
представители на обществеността се включиха в дейностите по монтиране на 
маси и пейки, кошчета за отпадъци в местността и край с. Лиляче. Поставени 
бяха и указателни табели за местността, с цел популяризирането й. Две 
големи указателни табели с кратка история за феномена “Божите мостове” са 
разположени на двата разклона преди с. Лиляче и една пред крепостта 
“Градище”, над самия мост. Единадесет по-малки табели в селото служат за 
ориентир. Останалите 12 по-големи, насочващи са монтирани на разклоните 
преди Враца, Чирен и Лиляче. 
 
 

 

 Археологът Ганецовски от 
Регионалния исторически музей 
откри еленови рога край село 
Оходен 
 

Трофейни еленови рога от едри екземпляри 
бяха открити в глинен олтар при 
разкопките в местността "Валога" край с. 

Оходен. Рогата са два чифта и са положени в олтара в посока север-юг. 
Находката е на два метра от краката на открития преди четири години 
скелет на мъж, наречен Христо. Археолозите смятат, че между двете находки 
има връзка. Гробът на Христо и гробните дарове в него, позата на тялото с 
обърнато лице към изток, където е разположено древното светилище, 
посветено на Слънцето, и откритите в южна посока рогата - всичко това 
символизира мъжкото начало. Глиненият олтар с рогата е разположен до 
масивна глинена конструкция. Тя е част от разкрита преди две години 
голяма платформа, разположена върху масивни колове. Коловата 
конструкция е държала дървено скеле, облепено с глина. Южно от тази 
платформа и до олтара с еленовите рога археолозите са открили голямо 
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петно пепел. Археолозите предполагат, че това е мястото на голям олтар, 
част от който е и най-новата находка. Георги Ганецовски определя новата 
находка в местността „Валога" като съоръжение без аналог досега. 
Съоръжението е за извършване на ритуали за омилостивяване на природните 
стихии за по-голямо плодородие. „Това е нещо като ритуала "Герман", който 
се извършва през пролетта, но тук вместо кукла се използват еленови рога" - 
поясни археологът. Подобно полагане на трофейни еленови рога в олтар 
като жертвовоприношение към природата в ранния неолит е непознато 
досега в страната ни и света. 

 
 
 
 

 
 Природен парк „Врачански Балкан” 
представи НОВ ПРОЕКТ 
 
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” 
представи на пресконференция в Природозащитен 
център „Натура” проект “Опазване и възстановяване на 
11 типа природни местообитания край реки и влажни 
зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”, който 
се осъществява по програма LIFE+ на Европейския 
съюз. Целта на проекта е опазването и 

възстановяването на редки и застрашени растителни и дървесни видове в 10 
природни парка, един от които е и Природен парк „Врачански Балкан”. На 
пресконференцията бяха представени основните дейности, който се 
предвиждат да се изпълнят на територията на парка и очакваните резултати.  
В рамките на пресконференцията се представиха и текущите дейности, 
осъществени по проект “Горски дом - Създаване на многофункционален 
център за ключови консервационни дейности на територията на Природен 
парк "Врачански Балкан".  
Целта на проекта е опазването и възстановяването на редки и застрашени 
растителни и дървесни видове в 10 природни парка, един от които е и 
Природен парк „Врачански Балкан". 
В рамките на проекта ще бъдат възстановени крайречни местообитания, 
такива, характерни за влажни зони, както и други горски местообитания. Ще 
бъдат поставени над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, 
тис, черна елша и др. Ще се създаде маточник за местни тополови видове. 
Ще бъдат възстановени 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта 
водна лилия, рилска иглика и ревен.  
Проектът включва още премахване на чужди растителни видове, засаждане 
на местни растителни и храстови видове. Ще бъде изградена туристическа 
инфраструктура (мостове, туристически кътове), ще се ограничи достъпът на 
автомобили, ще се премахнат отпадъци. Ще бъдат обучени над 150 
недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят 
информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба.  
Общественият контрол върху проекта ще се осъществява от надзорен съвет, 
в който ще бъдат поканени представители на Министерствата на земеделието 
и околната среда, природозащитни неправителствени организации, БАН и 
медии.  
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Откраднаха фотокапан за 
наблюдение на египетски 
лешояд 
 
 
 
 
 
 
 

На 15.08 бе откраднат фотокапан, поставен на площадка за подхранване на 
египетски лешояди. Камерата е поставена от служители на Дирекция на 
природен парк „Врачански Балкан” предишния ден, за да се наблюдават 
хранещите се птици и да се следи за появата на египетския лешояд.  
Площадката за подхранване и фотокапана са част от усилията на Дирекцията 
да възстанови популацията на египетския лешояд като гнездяща птица във 
Врачанската планина. Камерата за видеонаблюдение е заснела 
злосторниците. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Проучиха  
биоразнообразието на 
територията на Природен 
парк "Врачански Балкан" 
 
От 15 до 19 август 2011 г. ботаници 
от Германия, Словакия, Иран и 
България проведоха теренно 
проучване на сухите тревни 

съобщества на територията на ПП "Врачански Балкан". Експертите, които са 
представители на Европейската група по сухи тревни съобщества (European 
Dry Grassland Group) посетиха местностите около Околчица, Бегличка могила 
и с. Миланово с цел проучване на биоразнообразието на съответните 
растителни видове на територията на парка. Резултатите от теренната работа 
ще бъдат обобщени и публикувани като научна статия през следващата 
година. Преди своето заминаване експертите посетиха Природозащитен 
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център "Натура", където се запознаха с текущите дейности и проекти, 
изпълнявани от Дирекцията на ПП "Врачански Балкан". Експедицията се 
организира от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, 
секцията по Флора и растителност към БАН.                                                  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 
 

Одобрил: инж. Маринела Петрова- Директор Дирекция „КСХД” 


