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През 2014 г. туристическите обекти 
в община Белоградчик са регистри-
рали над 75 хил. посещения, от които 
около 17 хил. са на чужденци. Това 
каза министърът на туризма Николи-
на Ангелкова по време на откриване-
то на активния туристически сезон в 
общината. На церемонията присъст-
ваха кметът на община Белоградчик 
Борис Николов, областният управител 
Момчил Станков, народните предста-
вители Владимир Тошев и Иван Ива-
нов и др.

„Белоградчик е пример за успешно 
използване на европейските средства 
за развитие на туризма“, каза минис-
тър Ангелкова. На Белоградчишката 
крепост е реализиран проект по   ОП 
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 
на стойност близо 3 млн. лв. Добър 
пример е и проектът на общината, фи-
нансиран по Програмата за развитие 
на селските райони, по който са до-
ставени велосипеди и са изработени 
указателни табели за планинско коло-
ездене.

Министър Ангелкова даде старт на активния 
туристически сезон в Белоградчик

„Надявам се повече общини да се 
възползват от възможностите, които 
дават програмите за трансграничното 
сътрудничество в туризма“, каза Нико-
лина Ангелкова. По думите й местната 
власт и бизнесът от Белоградчик под-
държат добро партньорство с Кон-
тактния център „Дестинация Дунав“ 
- звеното за техническо подпомагане 
развитието на туризма по Дунав в Бъл-
гария. Общината участва и в проекта 
на Дунавския компетентен център за 
реализацията на двата туристически 

маршрута „По пътя на римски-
те императори“ и „По пътя на 
виното“, в които са включени 
обекти по реката от Хърватска, 
Сърбия, България и Румъния. 
„Северозападна България е ре-
гион с висока безработица, но 
община Белоградчик показва, 
че с последователни усилия ту-
ризмът може да даде алтерна-
тива за развитието на региона“, 
подчерта министър Ангелкова.

По-късно през деня Николи-
на Ангелкова посети Белоград-
чишките скали и участва в дис-
кусия с представители на мест-
ната власт и туристическия 
бранш на тема „Перспективи 
за развитие на Северозападна 
България в контекста на турис-
тическото райониране“.
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Белоградчишките скали са един 
от най-известните природни фено-
мени в България. Скалните фигури 
са разположени в Западния Пред-
балкан в близост до гр. Белоградчик 
(в област Видин) и образуват ивица с 
дължина 30 км и ширина около 3 км. 
Височината на образуванията стига 
до 200 метра, а цветът им варира от 
червено до жълто. 

Скалите са разделени на три основ-
ни групи – Фалковска, Централна и 
Збеговска, като Централната е най-го-
лямата. Скалните фигури се оприлича-
ват на скулптури на митични същества, 
хора, животни и птици. Наименовани-
ята на всяка скала са плод на народно-
то въображение. Най-величествените 
от тях са Мадоната, Конникът, Монаси-
те, Ученичката, Лъвът, Мечката, Адам и 
Ева, и Замъкът, които са разположени 

около Белоградчик. 
На 4 км. от града се 
намира друга скална 
група, от която най-
внушителна е фигу-
рата на Динозавъра. 
Скалите Боров камък 
и Пчелен камък са 
около с. Боровица. 

Историята на об-
разуванията започва преди 230 млн. 
години, когато в райнона се натруп-
ват песъчливо-мергелни скали, които 
по-късно са покрити с вода. Вслед-
ствие на наслагването на варовици 
в продължение на милиони години и 
по-нататъшното нагъване на земната 
кора са се изградили причудливите 
скални форми.  Освен тях, в райо-
на природата е издълбала и над 100 
пещери. Дълго време тези природни 

За контакти:

 туристически информационен 
център – белоградчик

Тел: +359 877 881 283
e-mail: tourism@belogradchik.bg

феномени са служели за скривали-
ща и като отбранителна крепост на 
населението. 

Една от най-известните легенди 
за Белоградчишките скали е свър-
зана с историята за девическия ма-
настир, където живеела неземно 
красивата послушница Витиния. 
Мълвата за красотата й се носела 
навред из Римската империя, до-
като един ден стигнала и до рим-
лянина Антонио, който я открил 

в манастира. Двамата дълго криели 
любовта си, докато Витиния не роди-
ла детето на Антонио и детският плач 
огласил килиите. Влюбените били раз-
крити и младата майка – прогонена от 
манастира заедно с детото си. В това 
време откъм хълма се задал Антонио, 
който молел монахините да пощадят 
Витиния. Станало чудо – изведнъж от 
скалите се извила буря, паднал гръм, 
земята се разтресла. Манастирът се 
вкаменил, както и всичко наоколо – 
Конникът, Монасите и Витиния, която 
се превърнала в Мадоната с детето на 
ръце. 
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