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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

Месец ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ  2014 година  

 

 

 

 

 

Община Враца на международната 

туристическа борса  

„Ваканция и Спа Експо” 

 

 

 

 

 

 

 

Община Враца взе участие със свой щанд в 31-то издание на Международната 
туристическа борса „Ваканция & Спа Експо”, която  се проведе  от 13 до 15 февруари в 
София. Изложението се организира под патронажа на Министерството на икономиката и 
енергетиката и  медийните партньори от Българска Национална телевизия, ТВ Сeдем, 
Българско Национално Дарик радио, bTV radio group, www.THEexperts.bg, списание 
Туризъм и отдих, Вагабонд медия, Bulgaria Guides, сп. Фотомания, read-travel.eu. 
  Във форумите на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО традиционно  участват национални 
туристически организации, туроператори, общини, хотели и хотелски вериги, туристически 
центрове, национални туристически организации и асоциации, фирми за хотелско 
оборудване от България и  от цял свят.   Нови 40 участници от България и чужбина   се 
включиха с изложбени щандове тази година на площ от 6000 кв.м., разположени в 3-те 
зали на Експо центъра. Най-голямата туристическа борса в България е предназначена за 
професионалисти и широка публика, среща на контрагенти и професионалисти в бранша. 

Община Враца участва със собствен щанд от 18 кв.м в зала 3 , щанд 53. Тази 
година акцентът на нашето участие беше представянето на възможностите за планински, 
пешеходен, екстремен туризъм и алтернативен туризъм. За представителите на 
туристическия бизнес беше осигурен транспорт с автобус до изложението в деня на 
откриването 13 февруари. 

В програмата на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2014 през  трите дни на форума се 
организираха поредица от пресконференции, презентации на фирми, дискусии, кръгли 
маси. В нея са включени също и демонстрации на местни обичаи и традиции, дегустации, 
атрактивни развлечения.  

 
Община Враца подготви специална 

програма по дни, включваща представяне на 
„Каменна дъга”/колекция от камъни и минерали/, 
пещерата „Леденика”, work shop  и прилепно 
моделиране, представяне на атракционен парк 
„Приказката” и 3D mapping по проекта „Враца- 
врата към древността”. Визията и дизайна на 
щанда на общината е нетрадиционен, 
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предназначен да рекламира природните красоти на Врачанския Балкан.  
Щандът е дело на  младите творци от Дом на творчеството „Дух и материя”.  
На гостите и туристическите агенти бяха предложени седем туристически пакета, 

разработени по проекта “Враца – врата към древността”, а интересът към 3D mapping беше 
голям по време на прожекциите в залата. Пещерняците от Спелеоклуб “Стрешеро” 
разказаха как се прониква в пещера, как се изследва и се картира тя и предоставиха 
възможност за снимки  с пещерна екипировка. 

Голям интерес предизвика презентацията на проф. Ангел Кунов от БАН, който 
представи част от експозицията от камъни – минерали, скали и фусили, съхранявани във 
врачанския Регионален исторически музей, а работното ателие за малки и големи, 
наречено “Прилепни мистерии” на ПП “Врачански Балкан”, събра много посетители на 
нашия щанд.  

Медийното отразяване осъществи Телевизия Римекс в реално време. 
Участието в туристическата борса е финансирано по проекта „Враца – врата към 

древността”. 

 

 

 

Пресконференция по проект 
        „Враца- врата към древността” 

 

 

 

  

 

 

 

 

На 4-ти февруари  в Заседателната зала на общината се проведе 
пресконференция,  посветена на изпълнението на  дейностите по проекта „Враца –врата 
към древността” 

Проектът се изпълнява от общините Враца, Мездра и Роман, като  общата му 
стойност  е  в размер на 473 179 лв, а съфинансирането от Община Враца е 23 659 лева. 

На пресконференцията присъстваха инж.Николай Иванов- кмет на Община Враца, 
Иван Аспарухов- кмет на Община Мездра и Красимир Петков – кмет на Община Роман. 

Освен кметовете на трите общини в пресконференцията взеха участие  Красимира 
Георгиева- зам.-кмет на Община Враца, представители на фирмата Маг Адвъртайзинг- 
един от главните изпълнители по проекта и г-н Красимир Богданов- заместник-кмет на 
Община Враца и ръководител на проекта. 

Главната цел на проекта е създаване и популяризиране на регионален туристически 
продукт, увеличаване на броя на посетителите и продължителността на техния престой, 
подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на 
интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. 

С настоящия проект се цели популяризиране на туристическите дестинации, 
свързани с културно-историческото наследство на Враца и околността, съобразени с 
природните дадености на района. 
            Целевите групи по проекта освен българските туристи и от съседните ни страни 
Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, както и туристи от Русия.  
            Разработени са  7 туристически пакета, от които 4 двудневни, 2 тридневни и 1 
петдневен пакет, в които са включени природните ресурси, културни забележителности , 
съвременна и традиционна култура и различни видове дейности като  пешеходен туризъм, 
скално катерене, колоездене, риболов  и др. 
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            Подготвени са цветни дипляни на пет езика за чуждестранни изложения - 20 000 
бр.; за изложенията в България - 40 000 бр.; Рекламен пътеводител с карта на 
туристическия район и отбелязани туристически обекти на пет езика за чуждестранните 
изложения - 5 000 бр.; на български език - 10 000бр.; Флаери за реклама на регионалния 
туристическия продукт по изложения и в страната - 200 000 бр. 
            Друга част от дейностите по проекта включват участие в рекламни каталози в 
съседни държави  и  участие в международни изложения. 

 Чрез създадените иновативни съвременни средства и техники вече  бяха показани 
3D Mapping представления във Враца и Мездра и по време на международната 
 туристическа борса "Ваканция и СПА ЕКСПО"   в София. 

Създадени са 3D визуализация на 12-те обекта, включени в туристическите пакети; 
скриптове за 12 обекта за 3D визуализацията; виртуални карти за седемте туристически 
пакета; QR кодове за всички 12 обекта, 7 броя виртуални карти и 7 броя виртуални турове; 

Рекламният  филм за регионалния туристически продукт с продължителност 20 
минути ще бъде излъчван на туристическите изложения, в които общината ще вземе 
участие през годината. 

Вече се излъчва  30 секунден рекламен клип   за региона   в националната 
телевизия. 

Изработват  се информационни табла на туристически обекти - 15 бр. и указателни 
табели за достигане до  обектите на първокласни, второкласни и третокласни пътища - 
37бр. 
            Кметовете на общините изразиха увереност, че с реализацията на проекта ще се 
увеличи възможността за подобряване на благосъстоянието на региона.  
 

 

 

 

 

 

Триизмерното шоу се излъчи и в Мездра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триизмерното светлинно шоу  беше представено на 30 януари в Мездра. Шоуто  
представлява виртуална разходка из историята на Врачанския регион от древността до 
наши дни и беше проектирано върху административната сграда на Община Мездра. Част 
от презентацията са и специални технически ефекти, реализирани от екипа на проекта.  
Преди самото шоу певчески състави и индивидуални изпълнители  изнесоха концерт пред 
гражданите и гостите на община Мездра. Изявата е по проект проекта "Враца - врата към 
древността". 
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Филмова лектория: "Враца - врата към 

древността" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Филмът разказва за важни исторически моменти, през които градът и неговите 
жители са преминали от древността, през Античността, Средновековието и Възраждането 
до наши дни. 

Началото е за VI век преди Христа и разкрива Враца, като столицата на трибалите, 
които превръщали подземните богатства в истински произведения на изкуството. 
Доказателство за това е Рогозенското съкровище - изобилие от съкровища, което се слави 
и до днес като най-голямото тракийско имане. Острите мечове, излeти в недрата на 
Балкана, отблъсквали множество армии, дори тези на Филип Втори Македонски и синът му 
Александър Велики. 

Историята преминава през завземането на планината от римските легиони, които за 
да я съхранят, положили основите на крепостта Валве, която величествено се издигала 
над река Лева и бранела прохода Вратцата. Стратегическият проход, наречен по-късно 
Вратица, спечелил множество битки не само на римляните, но и на българите по време на 
Първото българско царство. 

Филмът разкрива и величието на Вратица - селище с голямо значение през Втората 
българска държава, важен занаятчийски център с развити стоково-парични отношения. А 
по време на Възраждането - голям занаятчийски, търговски и административен център, 
чиято продукция (абаджийство, кожарство и златарство) достигала до Лион, Виена, 
Букурещ и Цариград. 

Прожекцията бе пред врачани, гости на града и ученици от врачанските училища. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България. 

 

 

 

 

 

       Представиха 3D макет на        

              крепостта Градище  
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В Регионалния исторически музей 
във Враца беше представен 3D макет на 
крепостта Градище, която се намира край 
прохода Вратцата. На събитието 
присъстваше заместник-кметът на община 
Враца Красимир Богданов. Макетът 
представя в реконструиран вид откритите 
до момента археологически доказателства 
и части от античното селище и 
средновековния град Вратица. Според 
някои историци именно тук е била 
столицата на тракийското племе Трибали. 

Археологическият екип към музея благодари на община Враца за финансирането на 
проекта. Според тях най-ценното качество на макета е, че представен по този начин всеки 
един българин може да отнесе частица от Врачанския Балкан в дома си. Идеята за проекта 
е на Александра Петрова. За подробното представяне на по-ясно планирането и 
проектирането на макета са правени паралелно с разкопките на крепостта Градище.  

 

    

  

 

 

 
 
 

 

 

 

           Във Враца дискутираха    

           Туристическите центрове 
 

 

 

 

  Кръгла маса за обсъждане на възможностите за оптимизиране на дейността на 
туристическите информационни центрове по проект на Министерството на икономиката и 
енергетиката се проведе във Враца. Целта на събитието е да се съберат препоръки и идеи 
за допълване на общата концепция за статута и функционирането им, които ще бъдат 
обобщени в Наръчник за дейността на туристическите центрове.  

В дискусията „Туристическите информационни центрове - усмихнатото лице на 
дестинацията” се включиха представители на местната власт и местния бизнес, служители 
на центровете, образователни и културни институции, заинтересовани от работата и 
функционирането им. Доц. д-р Стела Балтова - експерт на обединение „ТИЦ“, представи 
резултати за актуалното състояние на всичките 91 туристически информационни центрове 
в страната, 70%, от които са общинска собственост – ситуация, сходна с тази в Англия и 
Франция. От останалите - 14% се стопанисват от неправителствени организации, 11% - от 
природните и национални паркове, а 5% са частни. Центровете имат средно по 2-ма души 
персонал. Някои информационни бюра разчитат и на доброволчески труд. Миналата 
година близо 797 000 души са посетили центровете. Към момента нормативната база 
отделя малко внимание на „входната врата“ на дестинацията, както наричат 
туристическите центрове в чужбина. В отговор на този дефицит обединението разработва 
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концепция за статута, организацията, дейността и формирането на национална мрежа от 
туристически центрове в България. Дискусиите са под патронажа на Министерството на 
икономиката и енергетиката като директен бенефициент по проект „Създаване на мрежа от 
туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти”. 
Проектът е с продължителност 24 месеца и е на стойност 637 020 лева. Осъществява се с 
финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие” по схемата за 
безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 

 

 

 

Общината рекламира нови туристически пакети 

 

 

 
 

 

Община Враца раздаде рекламни материали на всички хотели, къщи за гости и 
места за настаняване на територията на общината. Те включват 7-те нови туристически 
пакета, разработени по проекта „Враца – врата към древността”, цветни диплянки, 
рекламен пътеводител с карта на туристическия район и обектите в него.  

Рекламните материали са на 6 езика – български, английски, румънски, гръцки, 
сръбски и руски. Към пакетите са добавени и флаери, рекламиращи природните 
забележителности, богатото културно-историческо наследство, фестивалите в града, 
туристическите маршрути и възможностите за различните видове туризъм.  

Атрактивните туристически пакети бяха представени за първи път на 
туристическата борса „Ваканция и СПА Експо” в София и предизвикаха интереса на 
гостите. 
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Изграждане на интегрирана система за 

наблюдение, опазване и охрана на 

животински и растителни видове 

подписаха ДПП „Врачански Балкан” 

 
 

 

 

 

 

 
С подписването на договор между ДПП „Врачански Балкан” към Изпълнителната 

агенция по горите и „Телелинк” ЕАД бе даден стартът на изграждането на интегрирана 
система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на 
територията на парка. 

Бъдещата система ще бъде в състояние да разпознава малки пожари с минимален 
коефициент на грешка. С нея ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и 
динамиката на популациите на защитените видове птици и животни, фитосанитарното 
състояние на горските екосистеми и материално-техническата база. 

Интегрираната инсталация ще се състои от контролен център и три автоматични 
наблюдателни станции. Всяка една от станциите ще анализира непрекъснато 360 
градусова зона. По този начин ще се извършва ранно откриване, оповестяване на 
зараждащи се пожари, точните координати на огнището, като същевременно ще се даде 
възможност да се следи операцията по гасенето на огнената стихия. 

Изграждането на системата ще се извърши за срок от 11 месеца и е на стойност 815 
124,14 лв. без ДДС. 

Мероприятието е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на ПП „Врачански Балкан”. Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева., 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г”. 
 

 

 

 

 
„Един час за влажните зони” в 

Природозащитен център „Натура” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекцията на природен парк "Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по 
горите отбеляза Световния ден на влажните зони. Експерти от дирекцията съвместно с 
ученици от еко клуб "Детелини" към СОУ "Христо Ботев" проведоха инициатива „Един час 
за влажните зони”. В рамките на 60 минути в Природозащитен център „Натура” бяха 
проведени интерактивни игри и занимания, чрез които учениците от еко клуба научиха 
интересна информация за видовете влажни зони, тяхното икономическо и екологично 
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значение, както и за растителните и животинските видове, които ги обитават. Учащите 
изготвиха постери на съществуващите и потенциалните източници на замърсяване на 
реките на територията на ПП „Врачански Балкан”. 

Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На 
тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала 
известна като Рамсарска конвенция. Документът определя кои влажни зони са от 
международно значение, затова и тези зони се наричат Рамсарско място. 

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е 
представена с 11 влажни зони с обща площ 35 273 хектара. Ежегодно кампанията 
преминава под определено мото, като през 2014 г., то е: „Влажните зони и земеделието: 
партньори за растеж“. 

 
 

 

 

 
Изложба на редки растения в 

природните парковете на 

България в Природозащитен 

център „Натура” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по 
горите откри фотоизложба за възстановяване на горски местообитания и редки растения в 
природните парковете на България в Природозащитен център „Натура”- гр. Враца. 
Експозицията включва 12 фототабла със снимки и информация за извършените дейности 
по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и 
влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”, включваща природните паркове: 
„Българка”, „Златни пясъци”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Рилски манастир”, „Русенски 
Лом”, „Сините камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”. 

Проектът е пилотен и дава възможност за създаване и демонстрация на добри 
практики за опазване и възстановяване на природни местообитания от Натура 2000 в 
страната. Той е с продължителност 4 години (януари 2010 г. – юни 2014 г.) и е на стойност 
1,236 милиона евро. Дейностите се реализират от Изпълнителна агенция по горите, десет 
Дирекции на природни паркове и WWF. Те се съфинансират по програма ЛАЙФ+ на 
Европейския съюз.  

В рамките на предвидените мероприятия по него до момента в ПП „Врачански 
Балкан” са залесени 2 500 броя фиданки от вида черна топола и бяла върба на площ от 23 
декара на територията на Държавно горско стопанство – Мездра. През настоящата година 
се предвижда залесяване на още 330 фиданки от вида черна елша. 
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„Парад на доброволците" във 

Врачанския Балкан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан"  участва в първия организиран 
„Парад на доброволците" в "Beta Haus" в София. Целта на парада е организации, 
работещи с доброволци, да представят своите каузи и кампании пред студенти, ученици и 
други млади хора. 

Посетителите имаха възможността да видят презентации, работно ателие, 
фотоизложба, театър на живо, ролеви, интерактивни игри и други интересни занимания. 
Експерти от ДПП „Врачански Балкан” представиха възможностите за участие в 
доброволчески инициативи на територията на парка. 

Организатор на парада е Сдружение "Диабет и предиабет", а инициативата е част 
от доброволчески проект по Национална програма за младежта. 

Инициаторите се надяват организациите да намерят нови доброволци и фенове, а 
младите хора да открият каузи и кампании, които са им близки до сърцето. 

 

 

 

 

 

„Един час за природата” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” съвместно със СОУ „Христо Ботев” 

Враца стартират съвместна инициатива под надслов „Един час за природата”. В рамките 
на три месеца в часовете на класния ръководител ще бъдат провеждани образователни и 
интерактивни игри за опознаване на биоразнообразието, природните забележителности и 
устойчивото развитие на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. 

В кампанията ще бъдат обхванати ученици от 1 до 12 клас. Целта е да се повиши 
тяхното екологично и природозащитно образование и да се формира емоционална връзка 
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с природата. Образователните игри и материали са част от изготвения през миналата 
година Наръчник за провеждане на образователни дейности на територията на ПП 
„Врачански Балкан”. 

 
 
 
 
 

 

  

„Училището -

привлекателно за младите 

хора” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОУ „Никола Войводов” град Враца и Дирекцията на ПП ”Врачански Балкан” 

реализират съвместен проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. 
Идеята на проекта е училището са се превърне във възможност  за себеутвърждаване и 
подготовка към европейските хоризонти УСПЕХ”. Децата посетиха Природозащитния 
център „Натура” и се запознаха с дейностите, които се извършват в парка. Проектът е по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Образователна дейност на 

Природозащитен център „Натура” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от III-ти 'В' клас на НУ "Иван Вазов"- гр. Враца посетиха Природозащитен 
център „Натура“. Нова образователна игра разиграха съвместно учениците и експертите от 
парка. Учениците бяха разделени на групи, като всяка от тях имаше задача да се запознае 
с определени застрашени от изчезване животни и да открие причините за тяхното 
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изчезване. Получената информация трябваше да бъде систематизирана в схеми и 
представена на останалите групи. Заниманието не се оказа много лесно, но беше полезно 
за децата за опознаване на животинския свят в ПП „Врачански Балкан“. Накрая всички 
бяха доволни от заниманието и образователната игра. 

 
 
 


