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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец СЕПТЕМВРИ 2011 година  
 
 

 
 

СПА центърът на хотел 
«Хемус» открит официално 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С изискано шоу на 15.09.2011г  беше открит официално новият СПА център в  
хотел „Хемус” във Враца. 

 
Тържеството уважиха много управляващи, политици, бизнес партньори и 
приятели. Сред тях бяха областният управител Пепа Владимирова, кметът на 
Враца д-р Костадин Шахов, заместник-кметът Петя Аврамова, народният 
представител от ГЕРБ Николай Коцев. Водосвет отслужи Траянополският 
епископ Киприян, а гостите запалиха  свещи за благополучие и успех.Освен 
прекрасно украсените и отрупани с блюда маси, собственикът Николай 
Петров се беше погрижил и за доброто настроение на многобройните гости, 
уважили събитието.  Националният отбор по синхронно плуване направи 
истинско водно шоу в басейна на центъра, а музикантите от култовата група 
„Акага” допълнително нажежиха страстите. Кулминацията на празника беше 
уникалната заря, озарила небето над града. 

Достъпът до СПА-центъра за гостите на хотела е чрез топла връзка, а общата 
му площ е 500 квадратни метра. За любителите на СПА-процедурите, новото 
“бижу” на Враца предлага богата гама от услуги за пълноценна релаксация. 
Сред тях са басейн с джакузи, 2 парни бани, 2 сауни, зала за релакс, 3 
кабинета с голямо разнообразие от масажи, атрактивни контрастни душове, 
солариум, фитнес, лекарски кабинет, фреш-бар и вътрешна градина, 
обособена като зона за отдих. Сред разнообразните услуги има терапии с 
шоколад, българско сияние с кисело мляко, антицелулитна терапия с 
поморийска луга, магически мед с балкански билки. СПА-пакетите варират от  



 2 

„Кадифена нежност”, „Подарък за твоя ден” до „Медена топлина”. На 
младоженците Спа центърът предлага специална оферта. Има и възможност 
за практикуване на водна гимнастика. 

 

 

 

Арт хотел «Зора» - домакин на    
младежки форум 

 

 

 

 

 

В хотел «Зора» се проведе младежки обмен на тема «Заетост и 
младежите от селските райони» по европейска програма «Младежта в 
действие», който се състоя от 3 до 10 септември. На форума присъстваха 
младежки организации от Испания, Португалия, Италия, Франция и Румъния, 
които бяха поканени от Асоциацията за развитие на алтернативен туризъм – 
Коритен» -град Мездра. В едноседмичната програма бяха включени 
дискисии, разговори и забавни уоркшопове. Младите хора се докоснаха до 
автентичността на българското село чрез участието си във фолклорния 
фестивал «Типченица пее 2011». Те с голям интерес разгледаха 
автентичните български носии и бързо усвоиха стъпките на българските 
хора. В организираните от «АРАТ-Коритен» мероприятия бяха включени 
преход по екопътеката във Врачанския Балкан, посещение на пещерата 
«Леденика», екскурзия по Искърското дефиле и близките манастири,  
пикници и забавни игри сред природата. В края на форума младежите 
подготвиха и откриха своя изложба под надслов «България през погледа на 
европейската младеж», която ще бъде разположена в Общинския 
информационен център в Мездра. 

 

 

 

 

Кметът на Община Враца изпрати 
поздравителни адреси послучай 
Световния ден на туризма - 27 

септември  
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От 1980 година Световната туристическа организация към ООН отбелязва 
Световния ден на туризма на 27 септември. 
 По този повод, ВРИД кмета- г-жа Ани Василева изпрати  
поздравителни адреси до хотелиерите, туристическите организации, 
туроператорските фирми и туристическия бизнес. В поздравителния адрес се 
казва:  
 „Световният ден на туризма е повод отново да оценим значението на 
туризма за развитието на региона и вашите лични заслуги и принос. 
Поздравявам ви с празника и ви желая здраве, сили, новаторски дух и много 
професионализъм за превръщане на община Враца в привлекателна 
туристическа дестинация” 

Честит празник!  

 

 
    
 
 
 

 

Пещера „Леденика” – с безплатни 
посещения послучай Световния ден 
на туризма 

 

 

Община Враца и общинското предприятие „Спорт и туризъм” предложиха 
безплатни посещения за ученици, пенсионери и студенти на 27 септември - 
Световния ден на туризма. От безплатната услуга се възползваха около 50 
човека. 

 

 

 
 
 
Преход по случай Световния ден на 
туризма 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

По инициатива на Областна администрация и със съдействието на 
Врачански Балкан група от 40 врачани изкачи най-високия непостоянен 
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водопад на Балканите - Скакля. Инициативата е посветена на Световния ден 
на туризма.  
Включиха се служители от държавни институции и граждани. Представители 
на областна администрация, община Враца, РИОСВ, РЗИ, РДНСК, Врачански 
Балкан и Военен клуб достойно преминаха прехода от туристическия 
информационен център "НАТУРА" до водопада. Сред тях бе и 7-годишната 
Луна Моран Манчева, която заедно с майка си показа издръжливост по 
трудното трасе. Най-възрастният в групата беше на 68 години. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Международен ден на лешоядите 
 
 
 

Във връзка с международния ден на 
лешоядите- 3 септември на територията 

на Природен парк „Врачански Балкан” беше предвидено освобождаването на 
един белоглав лешояд от волиерата край село Долно Озирово.  
Птицата е преминала успешно период на адаптация от една година и за 
настоящата година тя е петата птица, която се освобождава в района. 
С нея броят на освободените лешояди от края на октомври 2010 г. досега е  
13 птици. От тях в момента около площадката и волиерата има 9 от 
освободените птици, а другите 3 напуснаха трайно района на ПП „Врачански 
Балкан”. 

На 3-ти септември беше освободен още един белоглав лешояд от 
волиерата и в Природен парк „Сините камъни”. Птиците са внесени от 
Испания по проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски 
лешояди в България” на Зелени Балкани, Фондът за дивата флора и фауна и 
Дружеството за защита на хищните птици. 

Тази година над 80 организации от пет континента – Америка, Европа, 
Африка, Азия и Австралия, със свои кампании отбелязват Международен ден 
за лешоядите с разнообразни инициативи, които са публикувани на 
специален сайт - http://www.vultureday.org/2011/index.php 
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Велошествие  послучай 
Европейския ден без 
автомобили 
 
 
 
 

 
Областна администрация Враца, Община Враца и Дирекция на Природен 
парк "Врачански Балкан" организираха велошествие на 20.09.2011г., по 
повод 22.09. – Европейския ден без автомобили. 
Велошествието стартира по маршрут: площад „Христо Ботев“, улицата 
минаваща покрай Историческия музей, ул. „Петропавловска“, ул. 
„Грънчарска“, Крайречен булевард, Държавен фонд „Земеделие“ /старата 
баня/, ул. „Петропавловска“, улицата минаваща покрай Историческия музей 
и финала отново на площад „Христо Ботев“. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Международни дни “Да почистим 
планетата”  
 
 
 

От 16 до 18 септември се провеждат Международни дни “Да почистим 
планетата”. 
 
От 1993 г. в края на третата седмица на септември, по инициатива на 
австралийския мореплавател Иън Киърнан и под патронажа на ООН, се 
почистват боклуците по плажовете,  реките, моретата и океаните, горите и се 
провеждат  акции за залесяване и  пропагандиране опазването на околната 
среда. В инициативата обичайно се включват над 35 милиона души от 120 
страни. 

Община Враца неколкократно организира подобни инициативи. 
 
 
 
 
 

Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 
 

Одобрил: инж. Маринела Петрова- Директор Дирекция „КСХД” 


