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Одобрил: Красимир Богданов – Зам-кмет Община Враца 

МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец ДЕКЕМВРИ 2011 година  
 

 
 
 

Община Враца с нови перспективи в 
областта на туризма 

 
Новото кметско ръководство проведе две 
работни срещи с представители на 
туристическия бранш. Обсъдени бяха 
перспективите за предлагане на конкурентно-
способен туристистически продукт и 
възможностите за реализирането му чрез 

европейските проекти и програми. Разгледани бяха офертите за участие на общината 
и представителите на бранша в туристическите форуми в Русе, София и Пловдив. 
Кметът на общината  покани  хотелите, къщите за гости и туристическите агенции и 
заинтересованите институции на работна среща, насрочена за 12 януари, на която да 
бъдат обсъдени всички актуални въпроси и проблеми в сектора. 
 
 

  
 
Първо участие на Община  Враца  в CROSSTOUR FAIR 2012 в град Русе 
  

„CROSSTOUR FAIR 2012” е първия международен трансграничен туристически 
панаир, който ще се проведе от 26 до 30  януари 2012 в гр. Русе, по инициатива на 
Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия. Изложителите ще 
бъдат фирми от целия трансграничен регион България – Румъния. Община Враца ще 
представи региона като желана туристическа дестинация и възможностите за културен 
туризъм. Форумът ще събере професионалисти от сферата на туризма за полезни 
контакти и успешни бизнес начинания, както и ще даде възможност за директна 
реклама пред многобройните посетители. Трансграничният международен 
туристически панаир CROSSTOUR FAIR 2012 се организира в рамките на проект 
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„TourNet – насърчаване на трансграничната работа в мрежа за развитие на общ 
българо-румънски туристически продукт” по Програма за трансгранично 
сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 и ще постави акцент върху 
възможностите за алтернативен туризъм в трансграничния регион. Община Враца ще 
се представи с презентация за възможностите за  развитие на различни видове 
туризъм. 

  
 

Община Враца се включи в проекта ЕДЕН на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма 

 
Проектът „Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН – дестинациите от 
България на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската 
комисия цели да представи България като дестинация за специализиран туризъм и да 
промотира възможностите на нови туристически продукти в областта на екологичния, 
културния и спа-туризма. Интегрираните отлични туристически дестинации ЕДЕН- 
България ще бъдат качени на националния уеб-портал www.bulgariatravel.org. 
Проектът е на стойност 64 284,59 евро и ще се реализира в рамките на 10 месеца. 75% 
от стойността  на проекта се осигуряват от Европейската комисия. 
 
 
 
 

 
 
 
 
22 години Природен парк "Врачански 
Балкан" и 3 години Природозащитен 
център ”Натура” 
 
 
 
 
 

На 21 декември се навършиха 22 години от създаването на Природен парк 
„Врачански Балкан”. Паркът е обявен със Заповед № 1449/ 21.12.1989 г. на Комитета 
по опазване на околната среда при Министерски съвет със статут на Народен парк. 
Целта за създаването му е да се опазват и защитават ценните растителни и 
животински съобщества и уникалните ландшафтни форми. Природен парк “Врачански 
Балкан” обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките 
скали. Това е втория по големина природен парк от общо 11-те природни парка на 
България. 
Красивата природа, потайните пещери , отвесните скали и изградените еко пътеки 
привличат много туристи и приятели на природата. На 16 декември се навършиха 3 
години от създаването на Многофункционален Природозащитен център ”Натура”. През 
целия период Центърът се  радва на непрестанен интерес от многото посетители от 
всички възрасти.  
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Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Природозащитен център 
”Натура”    работят с много ентусиазъм и енергия за опазването и популяризирането на 
природата на Врачанската планина. 

 
 
 

 Изложба „Горите на природните  паркове 
в България” 
 
 
 
 
 
 

В международната година на горите Природен парк "Врачански Балкан" и 
Природозащитен център “Натура“ организираха изложба на постери и снимки на тема 
„Горите на природните паркове в България“ . На нея са представени и рисунки, дело на 
ученици от ПМГ-Враца. Картините са на разположение на посетителите  в 
Природозащитен център “Натура“. Постерите на учениците от Математическата 
гимназия, посветени на годишнината на парка и отбелязването на международната 
година на горите  изобразяват снимки, информация и рисунки за характерните 
дървесни видове в Природните паркове на България. Дело са на съвместната 
инициатива между Дирекцията на парка във Враца и учениците от ПМГ. 
Красивата природа, потайните пещери , отвесните скали и изградените еко пътеки 
привличат много туристи, а „наше задължение е само да ги пазим чисти”- гласи 
посланието на изложбата. 

 
 
 
 
Годишен мониторинг на прилепи в 
пещера "Кална мътница" 
 
 

 
 
 
 
 
 

На 13 декември експерти от Дирекцията на ПП “Врачански Балкан”, РИОСВ - 
Враца” и спелеоложки клуб “Стрешеро” посетиха пещерата „Кална мътница” за 
извършване на годишен мониторинг на прилепите. Наблюдаваните зимуващи колонии 
наброяват над 1300 броя прилепи и се отнасят основно към четири вида – Голям и 
малък подковонос, Дългопръст нощник и воден нощник. В сравнение с миналата 
година броят на зимуващите прилепи се е увеличил , като се е запазило видовото 
разнообразие. По време на посещението бяха наблюдавани и пещерни паяци и 
многононожки.  
Данните от мониторинга са  изпратени на Изпълнителната агенция по околната среда 
и включени Националната система за мониторинг на околната среда. 
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Изложби в Природозащитен център „Натура” 

 
През декември Природозащитен център „Натура” бе домакин на изложба в рамките на 
проект „Послания за Приятелство” по повод Международния ден на Доброволеца. 
Сдружение „Алианс Балкани” и ОУ „Васил Левски” я озаглавиха с името „Идеи за 
Доброволчество”. Творбите демонстрират отношението към природата и богатото   
въображение на младите хора. 
 Изложбата „Полетът на лешояда” с рисунките на ученици от  НУ „Св. Софроний 
Врачански” се състоя на 6 декември. В рамките на две седмици ученици от втори до 
четвърти клас имаха възможност да рисуват белоглав лешояд, като наблюдаваха 
реален макет на птицата. Макетът беше предоставен на Природозащитен център 
„Натура” от Сдружение „Зелени Балкани” във връзка с изпълняван проект за 
възстановяването на белоглавите лешояди в България. Освен, че показаха своя 
художествен талант, децата научиха за важната роля и полза от тези величествени 
птици, както за природата, така и за човека. Специален гост на откриването на 
изложбата бе Георги Стоянов, експерт от Дружество за защита на хищните птици, 
който раздаде информационни плакати и брошури на младите художници и техните 
родители. Четири рисунки бяха специално отличени, а техните автори получиха 
оригинални подаръци от Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан”. 

 
 

 
Добри условия за скиорите на 

писта „Пършевица” 
 

 Любителите на ски спорта вече могат да се 
възползват от добрите условия на ски пистата 
пред хижа „Пършевица”.  Цената на 
целодневната карта за влека „Татрапома” е 18 
лева, а за малките скиори - 5 лева. Снежната 
покривка е достатъчна, а пистите-  обработени 
и подготвени за експлоатация. 

 
 

 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 


