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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

 

Месец  СЕПТЕМВРИ 2012 година  

 
 

 
 
 

Започна строителството на 

развлекателния парк 

"Леденика" 

 
15.09.2012 г. 

 

 

 

 

Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов, социалният министър Тотьо 
Младенов и инж. Росен Дудушки от консорциума-изпълнител на обекта ДЗЗД "Враца - 
Леденика" направиха първата копка на строителството на парка. Церемонията по 
започването на строителството се състоя пред пещерата "Леденика". На нея 
присъстваха  народните представители от ГЕРБ Янко Здравков и Валери Маринов, 
депутатът от Синята коалиция Асен Агов, председателят на Общинския съвет Петя 
Аврамова, заместник-кметовете инж. Красимира Георгиева, Ангел Вълчев и Светозар 
Луканов, директорът на Природен парк "Врачански Балкан" Николай Ненчев, директорът 
на ТП на НОИ във Враца Иван Грозданов и председателят на УС на Дома на техниката 
Евелина Васкова.  

  "Проектът, чието строителство започва днес, е сред знаковите за Враца, защото 
е в сектор, в който вярвам нашата община има изключителен потенциал. За този проект 
сме говорили много и мисля, че вече е време за реални действия, а не за думи. И все 
пак искам да благодаря на предишния екип на общинската администрация, на 
проектантите за прекрасния проект, на хората, реализирали проекта, на нашите 
партньори от Природен парк "Врачански Балкан", на всички, работили по проекта до 
този момент. Да си пожелаем, заедно със строителите, за които се радвам, че са 
врачански фирми, да стигнем до деня на откриването на новия парк. На добър час!" - 
пожела в приветствието си инж. Николай Иванов. За строителството на парка са 
предвидени около 2 млн. лева. 
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Първи туристически панаир 

във Враца 

14.09.2012 г. – 16.09.2012 г. 

 

 

 

 

Първото по рода си мобилно туристическо изложение в сферата на туризма се 
проведе от 14 до 16 септември по време на Традиционния есенен панаир във Враца. 
Трансграничното изложение се провежда в рамките на проект „CBC Fairs - Панаири за 
трансгранично сътрудничество", съфинансиран по Програмата за трансгранично 
сътрудничество между Румъния-България 2007-2013 в партньорство с EUROPROJECT 
от гр. Слатина, Румъния и Русенска търговско-индустриална камара. В него се включиха 
65 изложители от цяла Северозападна България, включително Търговката камара от 
Зайчар, Сърбия и туристически фирми от окръзите Олт и Долж в Румъния. 
Изложителите имаха възможност безвъзмездно да се рекламират, да покажат своите 
продукти и услуги, да привлекат вниманието на колеги и контрагенти. Посетителите се 
запознаха отблизо с хотели, атракциони, спортни клубове и развлекателни паркове. 
Туроператорите им предложиха конкретни оферти за почивки и екскурзии. Интересът 
към изложението беше голям и броят на регистрираните посетители надхвърли 1100 
човека. 

 

 

 

Община Враца се включи със собствен щанд, където посетителите можеха да се 
запознаят с културно – историческото наследство и  природните дадености на региона.     
Артистичните реконструкции на „Дионис и виното” и ритуала „Хляб от бога”, представени 
от Театрална група „Темп” през първите два дни на панаира,  отново привлякоха 
погледите на посетителите и гостите на града. 
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Всеобщото мнение на посетителите е, че Трансграничното изложение трябва да се 
превърне в традиционно и да се провежда всяка година, защото регионът предлага 
добри възможности не само за настаняване, но и за спорт, рекреация и 
забавления. Враца е подходящо средищно място и за страните от Балканския 
полуостров. 

Участниците и гостите имаха възможността и за директни срещи с доставчици на 
чуждоезиково обучение, с бизнес организации в помощ на регионалното развитие и 
заинтересовани страни на пазара на туристическите продукти и услуги от регион 
Югозападна Олтения в Румъния и Северозападна и Североизточна България. 

 

 

 

 

Дирекцията на ПП "Врачански Балкан" 

също взе участие в туристическо 

изложение 

 
 
 
 
 
 

 
 В изложението активно се включиха и доброволците от еко клуб "Зелено бъдеще", 

които популяризираха дейността на клуба и информираха посетителите за 
туристическите и интерпретативни маршрути на територията на парка.  
На щанда на Дирекцията бе изложен макет на белоглав лешояд в реални размери, както 
и информационни материали за Природозащитен център "Натура" и изпълняваните 
проекти за опазване на биоразнообразието на територията на ПП "Врачански Балкан". 
 

Приключи проекта ЕDEN на Министерството на икономиката, енергетиката 

и туризма 

04.09.2012 г. 
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На 4 септември в Националния Пресклуб на БТА се състоя заключителната 
пресконференция на проекта „Комуникационна кампания за популяризиране на 
дестинациите EDEN от България” на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма, където Община Враца беше партньор като отлична EDEN дестинация. На нея 
екипът по проекта направи отчет за извършените дейности по проекта, постигнатите и 
очаквани резултати. 

EDEN – European Destinations of Excellence /най- добри европейски дестинации/ е 
инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на 
територията на цяла Европа. Инициативата включва национални конкурси, които се 
провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра 
дестинация” за всяка държава. Чрез подбора на дестинации, EDEN привлича 
вниманието към ценностите, многообразието на прохождащите Европейски дестинации, 
създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и 
насърчава работата в мрежа между отличените туристически дестинации.  

Община Враца беше домакин на Балканската среща по проекта, която се 
проведе през месец юли. В резултат на проекта беше създаден специален сайт – 
www.edenbulgaria.eu, където всеки може да получи информация за победителите от 
трите Национални конкурса за отлична туристическа дестинация- „Тракийският дух”, 
„952: Природата Ви приветства” и „Водата – извор на живот и благоденствие”. 

 

 

 

Кръгла маса по проект за 

сертифициране на туристическите 

обекти във Враца  

 

28.09.2012 г. 
 

 

 

 

 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма проведе Кръгла маса по 

проект „Стимулиране на качеството и устойчиво развитие на туристическите 
предприятия по ОП „Регионално развитие” във Враца. Приветствие към участниците във 
форума направи Красимир Богданов- зам-кмет “Образование, култура, спорт и туризъм” 
в Община Враца, който  връчи поздравителен адрес на организаторите от името на 
кмета на общината. 

По време на форума бяха представени 3 презентации: “Сертифициране на 
качеството и устойчиво развитие по света- преглед на международния опит и добрите 
практики”, “Българският бизнес и организациите в туризма за нагласите и готовността си 
за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото 
развитие- резултатаи от проучвания” и “Национални системи за сертифициране на 
качеството на туристическите услуги и на устойчивото развитие на туристическите 
предприятия- модели, предимства и недостатъци, перспективи”. 

По време на дискусията и сформираната фокус група бяха разисквани темите за 
повишаване на ефективността на българския туризъм, увеличаване на приходите и 
печалбите, оптимизацията на ежедневните дейности в туризма, привличане на 
платежоспособни туристи и превръщането на България в привлекателна дестинация. 
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Световният ден на туризма – 27 

септември беше отбелязан в Община 

Враца 

 

  

Враца посрещна Световния ден на туризма с отличия от две туристически 
изложения и с над 2 000 туристи повече, в сравнение с миналата година. Най-новият 
спечелен европейски проект също е в сферата на туризма - "Враца - врата към 
древността". През септември бе направена и първата копка на новия развлекателен 
парк край пещерата "Леденика", в който ще бъдат въведени модерни технологии без 
аналог в България.  

"Използвам случая отново да благодаря на всички, които взеха участие и 
помогнаха за отличното представяне на Община Враца на туристическите изложения 
през тази година. Усилията ни бяха възнаградени с двете престижни награди от 
изложенията "Ваканция и Спа Експо" в София и "Културен туризъм" във Велико 
Търново. Искам да честитя празника на всички, които работят в сферата на туризма и да 
им пожелая здраве, новаторски дух и непресъхващо вдъхновение! Нека всички заедно 
продължим да работим за това Враца да се превърне в желана и посещавана 
туристическа дестинация!" - каза по повод празника кметът на Враца инж. Николай 
Иванов. 

 

 

 

 

 

 

Община Враца получи грамота в 

Националния преглед- конкурс 

„Общините за развитието на туризма” 

 
 
 
 

 
На 27 септември - Световния ден на туризма, по време на Традиционния есенен 

панаир, Пловдив стана домакин на финала на най-мащабното събитие за българските 
общини в сферата на туризма - Националния преглед–конкурс „ОБЩИНИТЕ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА”, организиран от Национална медийна група „Парадигма” 
със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 
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В него се включиха 77 общини и бяха номинирани над 680 участници от местния 
бизнес - инвеститори, партньори, дарители, фирми-производители, места за 
настаняване, заведения за хранене, атракциони, туристически обекти, работещите за 
съхраняване на българските културно-исторически традиции и занаяти институции и 
НПО, фирми за инфраструктура и транспорт. 

Целта на конкурса е да акцентира вниманието върху приноса на общините за 
развитието на туризма в отделните региони на страната, да популяризира постигнатото 
от българските инвеститори, да сподели добри практики, да мотивира местната 
инициатива за постигане на качествен туристически продукт с добри икономически 
резултати, привличане на съмишленици - водещи експерти от ресорните министерства, 
кметове, представители на бизнеса, ВУЗ-ове, медии за разработване на нови 
атрактивни туристически пакети. 

Освен Община Враца, грамоти получиха и Търговско- промишлената палата-Враца, 
арт-хотел „Зора”, Атракционен парк „Приказката”, Регионалния исторически музей, 
Театрална група „Темп” и Регионална библиотека „Христо Ботев”. 
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Фото-изложба в Природозащитен 

център “Натура” по повод Световния 

ден на туризма 

 
 

 

 

 

 

 

 

По повод Световния ден на туризма - 27 септември, в Природозащитен център 
„Натура” се откри фото-изложба на Ученически спортно-туристически клуб „Вратцата” 
към ПМГ ”Акад. Иван Ценов” с ръководител Жулиета Босилкова под надслов „Лято 2012 
– Моята туристическа дестинация”.  

Посетителите можеха да видят снимки, показващи красиви места от България и 
чужбина, демонстрирайки отношението на младежите към околната среда и богатото им 
въображение.  Идеята на изложбата е  да покаже на широката общественост с какво се 
занимава туристически клуб „Вратцата”, който наброява 50 членове. Всяка година 
клубът организира различни походи в красивите кътчета на родината.  В организацията 
на изложбата се включиха родителите на учениците, Дирекцията на парка и 
Природозащитен център „Натура”. Снимките на изложбата не са само от България. 
Можеха да се видят снимки от Канада, Австрия и Унгария.  

Световният ден на туризма се чества от 1980 година по повод приемането на Устава 
на Световната организация по туризъм. Идеята на честването е да привлече 
вниманието на международната общественост към значението на туризма и неговата 
роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфери 
на обществения живот.  

”Туризъм” в класическия смисъл се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Той 
има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него 
човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места, 
които понякога са основен източник на доходи за определено селище и подобряват 
жизнения стандарт в него. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често 
обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура. 
Враца има всички условия да печели от туризъм – красива планина, природен парк, и 
богато културно – историческо наследство. 
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Природолюбители наблюдаваха 

лешояди във Врачанския Балкан 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Над 20 природолюбители от София, Вършец и Враца наблюдаваха белоглави лешояди 
на територията на Природен парк „Врачански Балкан” в близост до село Долно Озирово. 
Експерт от Дружество за защита на хищните птици изнесе интересна беседа за тяхната 
биология, начин на живот и за усилията, които се полагат за опазването и защита им. С 
помощта на зрителни тръби и бинокли участниците в инициативата имаха възможност 
да наблюдават от близо както лешоядите, намиращи се в адаптационната волиера, така 
и част от освободените в природата птици. 
 
Белоглавите лешояди са най-големите птици, които се срещат на територията на 
Природен парк "Врачански Балкан" с размах на крилете около 2,70 метра. Въпреки 
външния си вид лешоядите не са типичните грабливи хищници. Те не могат да убиват и 
се хранят изцяло с мърша. В това е и специфичната им функция- да са   естествени 
санитари на природата, които почистват района от зарази и от труповете на разлагащи 
се животни. 

 
 

 

 

 

 
 
 
Млади природолюбители посетиха 7-те 

Рилски езера 

 

  
 

 

 

 

Доброволци от еко клуб "Зелено Бъдеще" към ДПП "Врачански Балкан" посетиха 
7-те Рилски езера в Национален парк "Рила". Младите природолюбители направиха 
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туристически преходи до водопад „Скакавица”, Резерват „Скакавица”, 7-те Рилски езера, 
Урдините езера, Вазов връх. По време на преходите доброволците се запознаха с 
флората и фауната на защитените територии и направиха снимков и видео материал, 
който ще бъде показан по време на специално организирана изложба в  
Природозащитен център "Натура".  
 

 
Доброволческа инициатива на ученици от ПМГ Враца 

 

 
На 22 септември ученици от Спортен 

туристически клуб „Вратцата” към ПМГ Враца с 
ръководител Жулиета Босилкова, заедно с Дирекция 
на Природен парк "Врачански Балкан" организираха 
доброволческа инициатива за поддържането на 
туристическата инфраструктура на територията на 
парка. Учениците от туристическия клуб импрегнираха 
обозначителни и информационни табели в района на 
местността „Горски дом”, както и дървената ограда на 
Центъра за ключови консервационни дейности. 
Дейностите по импрегниране на дървените елементи 
на парковата инфраструктура се осъществяват всяка 
година с цел осигуряване безопасността на туристите 
и  предотвратяване на изгниването и разрушаването 
на съоръженията.  

 
Съвместната доброволческа инициатива е част от приоритетните дейности на Дирекция 
на ПП „Врачански Балкан” и има за цел да повиши екологичната култура и ангажираност 
на младите хора към опознаването и опазването на природата. 

 

 
 

 
 
 
 
Международна нощ на прилепите 

във Враца 

 
28.09.2012 г. 

 
 

 

 

 

С разнообразни образователни игри, „прилепна” гимнастика и викторина беше 
отбелязана Международната нощ на прилепите във Враца. Ученици от 3 и 4 клас от 
начално училище "Иванчо Младенов" направиха презентация с любопитни факти за 
живота на прилепите и тяхната роля в природата. Активно участие в инициативата взеха 
доброволци от Спортно туристически клуб "Вратцата" към ПМГ Враца и Еко клуб 
"Зелено Бъдеще". С тяхна помощ всички желаещи - деца и възрастни, имаха 
възможност да си направят прилепно оригами, прилепче от пластелин и да се запознаят 
с различните прилепни местообитания. За по-любознателните посетители имаше 
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разнообразни информационни материали, предоставени от Центъра за изследване и 
защита на прилепите – БАН.  

В края на тържеството, всички деца, с правилно попълнени анкети участваха в 
томбола с награди, осигурени от РИОСВ- Враца и Читалище „Развитие 1869”.  

Международната нощ на прилепите се провежда за трета поредна година в община 
Враца по инициатива на Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и Природозащитен център 
„Натура”. 

  

 
 
Съгласувал: Зам-кмет: Красимир Богданов 
 
Изготвил: Бойка Банкова – главен експерт Туризъм 


