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Област Враца е посетена от близо 37 хил. туристи през 2015 

г., което е около 9% ръст спрямо 2014 г. При българските 

граждани повишението е 8%, като подобни събития несъмне-

но са в основата на тези резултати. Това каза във врачанско-

то с. Челопек заместник-министърът на туризма Ирена Геор-

гиева при откриването на третото издание на събора-

изложение „Златни ръце български“ – една от най-

колоритните изяви на автентичните народни традиции в Се-

верозападна България,  която се състоя на 7 май. 

Съборът се провежда от 2011 г. и благодарение усилията на 

инициативен комитет, кметството в Челопек и читалище 

„Огнище” тази традиция се поддържа и обогатява. Районът 

около селото предлага прекрасни условия за туризъм не са-

мо заради близостта на Врачанския балкан и Околчица, но и 

заради богатото си културно-историческо наследство, под-

черта зам.-министър Георгиева. Идвайки тук, за да се насла-

дят на красивата природа, хората могат да почетат паметта 

на Ботевите четници и делото на много други герои от наше-

то минало. 

 

Враца неслучайно е включена и в една от осемте културно-

исторически дестинации, които Министерството на туризма 

създаде, за да привлича по-голямо внимание към регионите 

в страната. Той се нарича „Богатствата на Северозапада“ и 

предлага разнообразни възможности туристите да се задър-

жат по-дълго в областта, за да се запознаят не само с основ-

ните туристически атракции, но и с по-малките населени 

места, стана ясно от думите на Ирена Георгиева. Съборът бе 

възможност гостите се докоснат и до етнографските тради-

ции на Врачанския край. Празникът включваше  изложба на 

занаятчийски творби от 13 села край Челопек, от Враца и 

Нови Искър, фолклорни изпълнения и кулинарен конкурс за 

ястия по местни рецепти. 
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Темите в броя 

 Над 15 000 туристи на праз-

ника на чевермето в Златог-

рад 

Снимки от откриването на събора „Златни ръце 
български“ 



Община Враца фигурира с 20 обекта в онлайн Регистъра на туристическите атракции, който минис-

терството разработи в партньорство с местната власт, каза още зам.-министърът. Сред тях са обек-

ти от национално значение като Рогозенското тракийско съкровище например, които са повод за 

гордост и привличат много туристи. Обикновено за събора се стичат над 500 допълнителни посети-

тели, които отсядат в къщите за гости и за които тук се организират специални турове. Сред най-

посещаваните обекти са къщата музей на Баба Илийца, която е родена в Челопек, туристическата 

пътека до лобното място на войводата Перо Херцеговинеца, заслонът "Погледец", Могиланската 

могила, антични и средновековни селища и крепости, храмове и манастири и др. 

В народния празник участваха също депутатите от ГЕРБ Петя Аврамова и Красен Кръстев, област-

ният управител на Враца Малина Николова, зам.-кметът на Враца Мария Попова, кметът на с. Чело-

пек Тихомир Тошев и др. 

Снимки от откриването на събора „Златни ръце български“ в село Челепок, в който участие взе и 
зам.-министър Ирена Георгиева 
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Над 15 000 гости и туристи 

посреща Златоград днес за 

празника на чевермето, съ-

общиха от Общинската ад-

министрация. Празникът се 

провежда за втора поредна 

година като част от намере-

нията на общинарите да се 

превърне в ежегоден в на-

чалото на май. Около 150 

чевермета се въртят от къс-

но снощи на огнища на отк-

рито в града, представяйки 

като туристическа атракция 

приготвянето на деликатеса от 

ро- допската кухня. Родопска музика, 

изпълнения на над 100 каба гайди откриха празника, като през деня предстоят, концерти на ансамблите 

„Българе” и „Тракия”. 

Програмата започна в 9 часа с възстановка на приготвянето на традиционни златоградски ястия на открито. 

Кулинарните демонстрации са сред декори в градския парк, пресъздаващи атмосферата на родопски дворо-

ве отпреди век. Идеята на организаторите е те да представят на чевермето като един от най-популярните 

деликатеси от родопската кухня. 

Мероприятието продължава през целия ден, а програмата на феста включва изпълнения на местни и госту-

ващи фолклорни изпълнители. Много от гостите спазиха препоръката на организаторите и бяха с народни 

носии, като така се появиха и известни български политици. 
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