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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец ФЕВРУАРИ 2012 година  
 
 
 

 
 
 

Проект „ЕДЕН” на МИЕТ 
включва община Враца в 
рекламната си кампания 

 
 
 

 
Община Враца взе участие в двудневна работна среща по проект 

„Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от 
България” на Министерството на  икономиката, енергетиката и туризма в  хотел 
„Централ Парк” град София. Проектът стартира през месец ноември 2011г. и е 
на стойност 64 284 евро. Конкретните цели на проекта са повишаване 
осведомеността и разпознаваемостта на дестинациите ЕДЕН чрез 
интегрирането им в туристическата реклама на България, изграждане на 
информационно- комуникационна платформа с участието на всички 
заинтересовани страни като инструмент на добри практики и въвеждане на 
модели за развитие на устойчив туристически продукт, насърчаване на 
сътрудничеството между дестинациите ЕДЕН на Балканите за формиране на 
трансгранични туристически продукти и утвърждаване на имидж на региона като 
съвкупност от уникални и изключителни дестинации.          

Основната цел на проекта и предвидените дейности е да представи 
България като дестинация за специализиран туризъм и да промотира 
възможностите й в областта на екологичния, културния и спа- туризма. В ЕДЕН 
дестинациите са включени победителите и техните подгласници от конкурсите 
ЕДЕН през последните 3 години. Община Враца е участвала в проекта „952: 
Природата Ви приветства”.  

Проектът предвижда издаване на имиджова брошура на ЕДЕН-
дестинациите, пътна карта за сътрудничество и изграждане на партньорска 
мрежа, онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации ЕДЕН-България 
2012” за любители, провеждане на Балканска среща на дестинациите, 
създаване на уеб портал и интегрирано представяне на дестинациите в 
националния портал www.bulgariatravel.org и популяризиране на ЕДЕН мрежата 
в Интернет чрез уеб банери.  

Имиджовата брошура дава цялостна представа за инициативата ЕДЕН 
на Европейската комисия и представя подробна информация за всяка от ЕДЕН 
дестинациите от трите Национални конкурси за отлична туристическа 
дестинация-  „Тракийски дух”, „952: Природата Ви приветства” и „Водата- извор 
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на живот” и ще бъде представена официално по време на предстоящите 
международни туристически изложения в София, Берлин и Букурещ. 

 
 

 
Блестящо представяне 

на община Враца на 
„Ваканция Спа Експо” 

 
 
 
 
 
 

 
 
Община Враца взе участие в  международната туристическа борса „Ваканция 

Спа Експо 2012” в Интер Експо центъра  в София. Щандът от 24 кв. м. предостави 
възможност за изява на 9 хотела, 3 къщи за гости, ПП”Врачански Балкан”, Атракционен 
парк „Приказката”, Регионалния исторически музей, Сайта „Визит ком”, „Вело клуб „ 
Герак” , на общественика Огнян Пищиков. В Програмата на изложението на нашия 
щанд бяха представени мултимедийни презентации, включително и на щанда на 
МИЕТ, осъществени срещи с представители на туроператорски фирми, портала за 
промоции и култура „Балкания”, неправителствени организации и сдружения от 
туризма, както следва: Благой Рагин от Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация, Юлкер Узун от списание „Туризъм и отдих”, екипа по проекта ЕДЕН на 
МИЕТ, представителите на кулинарната експедиция „Пъстра трапеза” и А.Р.И.З-7 
Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите, Общинска агенция „Царевград 
Търнов”- Велико Търново,  Соня Алексиева от Нов български университет, както и 
много колеги от други общини. Взехме участие в кръгли маси и дискусии, организирани 
от МИЕТ. Двете демонстрации, реализирани с активното участие на Георги Врабчев и 
неговия екип- „Хляб от бога” и „Тракийският цар-жрец Дионис и виното” предизвикаха 
хипнотично струпване на хора, които не смееха да помръднат по време на 
възстановките.  Регионалният исторически музей се включи със свои презентации, 
поднесени от археолозите Георги Ганецовски и Нарцис Торбов, ПП”Врачански Балкан” 
и Велоклуб ”Герак” представиха възможностите за велотуризъм и биоразнообразие, а 
Тихомир Опров от „Приказката” запозна желаещите с възможностите за екстремен 
туризъм. Изключителна атракция за посетителите на щанда се оказаха актъорът Краси 
Радков и фолклорната формация от Читалището село Згориград, които освен песни 
поднесоха вкусно приготвени местни ястия, баници, питки и лютики и се дегустираше 
врачанско вино от изба „Врачански грифон”. Събитието беше отразено от телевизия 
„РИМЕКС”, която предаваше на живо, представители на всички врачански медии, 
националното радио, телевизия „7 дни” и други. 

Престижната награда ”За Атрактивно и професионално представяне на 
български туристически продукт” ни беше връчена по време на коктейла от 
зам.министъра на МИЕТ- г-н Иво Маринов. Ние сме един от десетте наградени 
участници от общо 280-те по време на изложението, с което можем само да се гордеем 
. 
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Новият  туристически проект «Враца – 
врата към древността» 

 
 
 
            
 
 
  

Публично обсъждане на туристическия продукт „Враца – врата към древността” 
по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” на ОПРР организира екипа по проекта в Заседателната зала на 
общината. Целта на проекта е да бъдат предложени инвестиционни решения, които да 
насърчат туризма и бизнеса в региона чрез популяризиране на културните и 
историческите забележителности в региона. Партньори на Община Враца по проекта 
са общините Мездра и Роман. 
            На срещата бяха представени четири двудневни, два тридневни и един 
петдневен туристически пакета, наречени  „Враца – врата към древността”, „Враца – 
красотата на природата”, „Враца – град като Балкана – древен и млад”, „Хлябът на 
трибалите”, „Древната писменост на трибалите” и „Виното на трибалите”. В тях са 
влючени всички значими културни и исторически обекти в трите общини. Туристите ще 
се любуват на красотите на Врачанския балкан, пещерата Леденика, прохода 
Вратцата, природния феномен Божия мост и манастирите в региона, съкровищата от 
Могиланската могила и Рогозен, древната писменост на над 5 000 години от пещерите 
край с. Царевец и Калето край Мездра. В атракциите са включени древни ритуали, 
занаяти и рецепти от 8000 години. Проектът ще бъде внесен на 15 март. 
             
 
 

  
 
 

До Божия мост – по нов път  
 

 
 
 
 
 
 
 

Предложение да се предвидят средства в бюджет 2012 г. за изграждане на път 
до природния феномен „Божия мост” край Лиляче внесе кметът на община инж. 
Николай Иванов. Съгласно действащия Закон за туризма приходите от туристическия 
данък могат да се изразходват само за изграждане и поддържане на 
инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината и дейности, 
свързани със стимулиране на развитието на туризма. 
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Промяна в легловата база на 
община Враца 

 
 
 
 
 

Община Враца разглежда подадени молби и заявления от собственици на 
средства и места за настаняване на територията на общината, свързани с 
прекратяване или промяна на дейността. Прекратена е категоризацията и дейността 
на къщите за гости „Мая”, „Юлия” и „Бояна” в село Паволче, къща за гости „Христина” в 
село Згориград, частни квартири „Вичов хан” и „самостоятелни стаи Череша”. 

  Къща „Бояна” се прекатегоризира в места за настаняване „ самостоятелни 
стаи”, а „Юлия” се преименува в къща „Йорданови” и ще действа също като 
предлагане на „самостоятелни стаи”.  

Местата за настаняване в община Враца остават тридесет. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Световен ден на влажните зони 
 
 
 
 
 

 
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. 

През 1971 г. на тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за 
влажните зони – Рамсарска конвенция.  

През 2012 г. темата на кампанията е „Влажни зони и туризъм”. Световният ден 
на 2 февруари ще бъде отбелязан под надслов: „Туризъм във влажните зони: Едно 
великолепно изживяване”. Туризмът във влажните зони предоставя ползи на хората и 
дивата природа, както на местно, така и на национално ниво – по-силни икономики, 
устойчив поминък, здрави хора и процъфтяващи екосистеми. В глобален мащаб е 
известно, че поне 35 % от Рамсарските места в света декларират определено ниво на 
развиване на туристически дейности в тях. Осигуряването на добре управлявани 
устойчиви туристически практики, както и информация за туристите за значението на 
влажните зони е важна предпоставка за опазването на всички влажни зони по света и 
гарантира дългосрочните ползи за местните общности, дивата природа, икономиките и 
биологичното разнообразие.  

Световният ден на влажните зони се отбелязва традиционно в страната с 
информационни и образователни кампании с активното участие на ученици от 
различни училища, детски градини и университети, които  представят открити уроци, 
изложби, презентации, брошури и листовки и други инициативи.  

Заместник-министър Евдокия Манева връчи сертификатите за Рамсарско място 
„Карстов комплекс Драгоманско блато” на кметовете на общините Драгоман, Сливница 
и Костинброд, в чиито граници попада най-новата за страната влажна зона с 
международно значение.  
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„Карстовият комплекс Драгоманско блато” бе представен за първи път след 
официалното му обявяване от Секретариата на Рамсарската конвенция за влажните 
зони. На 11 февруари 2011 г. Министерството на околната среда и водите допълни 
националния списък на страната от влажни зони с нов обект – „Карстов комплекс 
Драгоманско блато”, с обща площ 14 967 ха. Това е най-голямата по площ влажна зона 
с международно значение за страната. С обявяването на комплекса броят на 
Рамсарските места в България става 11, с обща площ 35 273 ха. В границите на 
„Карстов комплекс Драгоманско блато” попадат последните опазени в България 
карстови блата. Влажната зона е единствена от този тип за България и рядка за 
Балканския полуостров.  

В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Тя е осмата 
страна подписала конвенцията. Преди това е утвърдена от Министерски съвет на 18. 
11. 1974 г. В договора са обявени първите 2 места – резерватите Сребърна и Аркутино 
(сега в резерват Ропотамо). През 1984 г. са обявени следващите 2 места – резерват 
Атанасовско езеро (сега поддържан резерват) и природна забележителност 
Дуранкулак (сега защитена местност). Конвенцията е ратифицирана и обнародвана в 
Държавен вестник, бр. 56 / 10. 07. 1992 г. В края на 2002 г. страната удвоява броя на 
своите места и разширява границите на три от предишните. 
 
 
 
 
 
 

 
 
По Радио „Трибали” говорят 

млади еколози 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По случай Световния ден на влажните зони Дирекция на природен парк "Врачански 

Балкан", еко клуб "Детелини" и радио Трибали организираха съвместна радио 
инициатива. В рамките на един час в следобедния блок на радиото младите еколози 
представиха 5 от влажните зони в България, обявени по Рамсарската конвенция - 
езерото Вая, Поморийско езеро, Драгоманско блато, Беленски острови и резервата 
Сребърна. От експерта по биоразнообразие Даниела Стоева слушателите научиха 
интересна информация за ролята на влажните зони в природата и видовете защитени 
растения и животни, който могат да се наблюдават. 
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Фотоизложба на малки 
творци  в Природозащитен 
център „Натура” 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Аз обичам“ е темата на фото-изложба, представена в Природозащитен център 
„Натура“. Показаните снимки на любимите хора са на ученици от 4-а клас. Инициатор   
е Сдружение „Моят глас“. След  седмицата на любовта и виното възпитаниците на 
учителката Ваня Вишнарова се включиха в отбелязването на седмицата на добрите 
хора и доброто под надслов „Аз обичам“. Природозащитен център „Натура“ показа на 
учениците филм за това как трябва да се отнасят към природата. Според 
преподавателката обичаните деца умеят да обичат всичко около себе си и трябва да 
виждат и да се учат от  добрите примери. С много усмивки, филми и интересни 
истории премина откриването на фото-изложбата на тема „Аз обичам“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт Туризъм 
 

Съгласувал: Красимир Богданов – Зам. кмет 
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