Annex 1

КУЛТУРА
 КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
№

Наименование на
културния институт
Интернет страница

Населено
място

1.

Регионален исторически музей с
художествена галерия

Гр. Враца

2.

Драматично-кукленият театър

Гр. Враца

3.

Държавна филхармония

Гр. Враца

4.

Регионална библиотека “Христо
Ботев”

Гр. Враца

5.

Читалище „ Развитие”

Гр. Враца

Описание
Развити са
отделите:
"Археология",
"Етнография",
"България ХV-ХIХ
в.", "Нова история",
"Най-нова история",
"Художествена
галерия",
"Фондове", "Връзки
с обществеността" и
"Стопански отдел".
В музея е и
седалището на
"Известия на
музеите в
Северозападна
България" и
библиотека
"Български
северозапад". РИМ
разполага с 6800
кв. м използваема
площ - без
парковите
пространства. В
Централната сграда
са разположени
археологическите и
исторически
експозиции
Има собствена
сграда с голям
салон - 748 места,
камерна зала със
120 места, куклена
зала с 80 места и
балетна зала с 80
места
Държавна
филхармония Враца
ежегодно през
месец ноември
провежда
Международен
музикален форум.
Регионална
библиотека „Хр.
Ботев” гр. Враца е
основна библиотека
за община Враца и
с регионални
функции за
библиотеките от
Врачанска облас
Най-голямото
читалище в гр.
Враца. Създадено е
през 1869 г

Лице за
контакт
Илия Стоянов - гр.
Враца, пл. "Хр.
Ботев" № 1; тел.
092/62 0373

Анастас Попдимитров
тел. 087/88846755

Димитър Панов

Силвия Врачовска

Румен Павлов тел.
092/624740

 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
№

Обект
Населено място
Описание
Материално културно-историческо наследство

1.

Рогозенското съкровище

2.

Тракийските съкровища от Могиланската
могила

1.

СЕЛИЩЕ И КУЛТОВ ЦЕНТЪР КРАЙ СЕЛО
ОХОДЕН, ВРАЧАНСКО

Находката от Рогозен е едно
от най-значимите антични
съкровища, открити в
Югоизточна Европа.
Рогозенското съкровище се
състои от 165 съда,
изработени от сребро с
позлата и общо тегло 20
кг.
Едно от най-значимите
археологически открития в
Югоизточна Европа е
откриването и проучването
на гробниците от
Могиланската могила, която
е била разположена в
центъра на град Враца.
Богатите гробни дарове,
открити в тях се съхраняват
в Регионалния исторически
музей, а мястото където се е
намирала могилата е
преустроено в парк за
отдих.

Нематериално културно-историческо наследство
Останки от жилища, гробни
и култови съоръжения,
принадлежащи към т.нар.
„монохромен неолит” (края
на VII и началото на VI
хил.пр.Хр) бяха открити в
праисторическото селище
Оходен-Валога при
археологически разкопки

 КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
№

Културно събитие
Интернет страница

1.

Ботеви дни

2.

Национален фестивал на малките
театрални форми

3.

Младежки музикален форум и форум на
младия слушател

Населено място

Описание
провеждат се ежегодно от
27 май до 2 юни и са
посветени на Христо Ботев
и неговата чета. Дните са
съпроводени с богата
културна програма конкурси, рецитали,
изложби и концерти.
Кулминация на
честванията са митингътзаря на 1-ви юни и
всенародното поклонение
на 2 юни на връх
Околчица.

Организира се от
Министерството на
културата, Община Враца
и Драматично-куклен
театър - Враца. Провежда
се всяка година в средата
на м. май.
организира се от Община
Враца и Врачанска
филхармония всяка

година през месеците
октомври и ноември.

4.

Международен фолклорен фестивал
“Врачанска пролет”

5.

Национален конкурс за млади изпълнители
“Дико Илиев”
Национален пленер за ученици “Врачанска
есен”

6.

7.

Пролетен фолклорен празник

8.

Празник на старата градска песен “Мара
Врачанка”

Провежда се от 30 април
до 2 май всяка година.
През 2012 година се
проведе седмото по ред
издание. Участници до
сега са били танцови
колективи от Италия,
Гърция, Русия, Казахстан,
Литва, Хърватска,
Украйна, Беларус,
Индонезия и България.
Провежда се ежегодно от
2006 година.
провежда се през м.
октомври за ученици от
училища по изкуствата.
Организира се от СОУ
“Отец Паисий” Враца и се
финансира от Община
Враца
Провежда се от
читалищата на Община
Враца като се показва
най-доброто от
продукцията на
самодейните състави.
изява на групите за стари
градски песни от цяла
България, да възроди и
обогати градската песенна
традиция, както и да
достави удоволствие на
ценителите на песента.
През 2012 година предстои
тринадесетото издание на
празника. Провежда се в
средата на месец
октомври.

ПРИРОДА
 ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
№
1.

Природна забележителност

2.

Природна забележителност „Леденика”

Природен парк „Врачански Балкан”

Населено място

Описание
ПП”Врачански Балкан е
вторият по големина
природен парк, обявен през
1989г. с територия 28 844,8
ха и включва по-голямата
част от Врачанската
планина и масива на
Лакатнишките скали.
Територията на парка е
най-богатия на пещери
район в България
Пещера Леденика е една
от най-посещаваните
пещери в България.
Отворена е за посещение
през цялата година. Намира
се на 16 км
от Враца. Изграден е
асфалтов път, който
преминава през прохода
Вратцата, криволичи покрай
скалите и горските масиви

на Врачански Балкан и
достига до самия вход на
пещерата. Леденика се
намира на 830 м надморска
височина. Тя е дълга 320 м
и има 10 зали.

3.

Природната забележителност проход
„Вратцата”

4.

Водопадът „Скакля”

5.

Природната забележителност „Божият
мост”

6.

Историческия връх „Околчица”

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 р.
Лева се спускат стръмни
сипеи, а в множеството
пещери живеят диви
животни.
„Скакля” е сред найвисоките водопади в
България.Бурна, шумяща и
кристална, водата се спуска
от 141 метра височина.
Водопадът впечатлява със
своето величие и красота.
Разположен е в един от найкрасивите дялове на
Врачанския балкан, сред
вековни зелени гори и
непристъпни скали.
Божи мост (известен и като
Жабокрек) е естествен
скален мост в ЧиренскоЛиляшкия карстов район на
около 15 км северно от
Враца.
Висок е около 20 метра,
широк — около 25 метра, а
по главната си ос тунелът,
образуван от Лиляшка бара
е с дължина около 100
метра.
Лобното място на Христо
Ботев се намира на 17 км.
от града в местността
Йолковица във Врачанския
Балкан. На върха е издигнат
35 метров паметник с
опълченски кръст, който
увековечава подвига на
революционера.

Изготвил: Ина Гарванска

