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Нов туристически проект подготвя 
община Враца 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Община Враца започна подготовката на проект по Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, по схема „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите". Целта е да бъде подпомогната  бизнес средата 
за туризъм и да се предложат инвестиционни решения, които насърчават туризма и 
развитието на бизнеса чрез изграждане нa   туристически атракции, основани на 
културно-историческото и природно наследство на региона и свързаната с тях 
туристическа инфраструктура,  насърчаване на предлагането извън сезона, 
намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата 
база,   популяризиране и модернизиране на туристическите обекти,  разширяване и 
подобряване маркетинга на туристическите дестинации. Подготвя се партньорско 
споразумение със съседни общини за съвместни процедури. Максималната стойност 
на проекта е 500 хиляди лева, а крайният срок е 15 март. 
  
 

 

Представители на Община Враца и на 
Атракционен парк „Приказката” взеха участие в първия международен панаир 
Crosstour fair в град Русе от 27 до 29 януари, организиран от Бизнес центъра за 
подпомагане на малки и средни предприятия Русе. 
Проектът „TourNet – Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common 
Bulgarian-Romanian Tourist Product” (Насърчаване на трансгранична мрежа за развитие 
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на общи българо-румънски туристически продукти) е по програма Трансгранично 
сътрудничество Румъния - България 2007-2013.  Партньори на проекта са Областен 
съвет – Гюргево Румъния, Асоциация Еврорегион „Данубиус” – Русе и Академия за 
икономически науки, Териториален университетски център – Гюргево Румъния, а 
общата стойност на проекта е 490 500 евро. 
 

Проектът TourNet включва изследване потенциала за алтернативен туризъм в 
цялата трансгранична зона по поречието на река Дунав в България и Румъния. 
 Проектът включва създаването  на луксозен каталог, който  представя региона като 
привлекателна туристическа дестинация с общ дизайн и обща марка и интернет 
портал на четири езика - български, румънски, английски и немски - с данни за всички 
възможности за туризъм, както и възможностите за настаняване, заведения и 
транспорт. 

 
По време на брокерското събитие се осъществиха редица срещи с 

представители на туроператорски фирми от Македония, Сърбия и Румъния. 
Договорени бяха размяна на визити с цел уточняване на бъдещо сътрудничество и 
възможност за организиране на рок и мюзик фестивали в двете страни с тенденция да 
се превърнат в традиционни. Предстои обмен на допълнителна рекламна информация 
за възможностите за предлагане на специфичен туристически продукт, предназначен 
за туристи от Япония и Индокитай. Особен интерес за изложителите представляваше 
атрактивния щанд на „Приказката” и възможностите за екстремен и спортен туризъм. 
Бяха осъществени редица ползотворни срещи с представителите на  Румъния, Сърбия 
и Македония. Презентация за възможностите за развитие на културен туризъм и 
новите археологически разкопки в региона беше представена на изложителите, която 
ще  бъде качена на сайта на проекта след приключването на форума. 

 
По време на форума беше обсъдена Дунавската стратегия и възможността 

община Враца да се включи в един от двата предложени варианта – „Пътят на 
императорите” и „Пътят на виното”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Снимка от Природен парк 
"Врачански Балкан" спечели 
конкурс  
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Снимка на букова гора от Природен парк "Врачански Балкан" спечели конкурс 
„Нека заедно се грижим за българската гора". Конкурсът е обявен в рамките на проект 
"В подкрепа на институционалната реформа в горския сектор", изпълняван от 
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните. 
Снимката е направена от експерт от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и ще бъде 
включена в календар за 2012 г. посветен на грижата за българската гора заедно с още 
9 избрани снимки. 
 
 

 
 
 
 
 
  Среднозимно преброяване на    
водолюбиви птици 
 
 
 
 
 

На 14.01.2012 г експерти от ДПП Врачански Балкан, РИОСВ Враца и Българска 
Орнитологична Централа взеха участие в поредното среднозимно преброяване на 
водолюбиви птици в района на язовир “Дъбника” и по поречието на река Искър. 
Преброяването е част от Европейското, проведено в периода от 13 до 15 януари 2012 
год.  
При наблюдението на язовир “Дъбника” екипът установи необичаен за района зимен 
гост - звънарката. Този вид предпочита по-топъл климат по това време на годината и 
обикновено е  на юг в района на Средиземно море. Това е дребна птица от семейство 
Патицови, разред Гъскоподобни. 
Освен горепосочения вид в района на язовира бяха наблюдавани стотици зеленоглави 
патици, лиски, значителен брой малки гмурци, големи корморани, и кафявоглави 
потапници. 
По поречието на река Искър в участъците на селата Лютиброд, община Мездра и  
Чомаковци, община Червен бряг от водолюбивите птици преобладаваха малки гмурци, 
големи корморани, бяла и сива чапла и зеленоглави патици. Соколоподобните птици 
бяха представени от обикновен мишелов, обикновена ветрушка и блатари. За разлика 
от миналогодишният мониторинг , когато общият брой водолюбиви птици беше над 
3000, тази година птиците са значително по-малко на брой - около 700.  
 
 

 
 

 
 
 
Биоразнообразие, био-земеделие и 
екотуризъм” 
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„Биоразнообразие, био-земеделие и екотуризъм” бе темата на проведен урок с 
ученици от специализирана паралелка „Туризъм” към СОУ „Христо Ботев” в гр. 
Козлодуй. Експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и био-
производителя Милен Стоянов от село Мало Пещене дискутираха с младите хора 
възможностите за развитие на устойчив туризъм в региона, чрез използването на 
природните ресурси и производство на био продукти. Въпреки лошото икономическо 
състояние Северозападна България може да се похвали с уникална природа, която 
привлича все повече туристи, любители и учени от страната и чужбина. Селският 
туризъм и био- производството могат да се превърнат в успешен и доходен бизнес за 
местните хора, който минимално ще навреди на природата и ще осигури здрава среда 
на живот. Младите хора споделиха своето желание да научат повече за природните 
дадености на региона и с помощта на своята ръководителка Румяна Методиева 
планираха серия от посещения и целеви екскурзии през годината. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 


