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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец МАРТ 2012 година  
 
 
 

 
Община Враца проведе първото 

за годината заседание на 
Консултативния съвет по 

туризъм 
 

 
 
 
 

 Консултативния съвет по туризъм има нов секретар. Зам-кметът 
Красимир Богданов беше избран на заседание на КСВТ, състояло се на 2 март. 
Направен бе отчет за представянето на общината на Международната 
туристическа борса „Ваканция Спа Експо” и получената награда по време на 
форума. Обсъдено бе предстоящото участие на общината в туристическото 
изложение „Културен туризъм” в град Велико Търново от 19 до 21 април и се 
сформира работна група, която да изясни и подготви визията за представянето.  
Изложението ще се проведе от 19 до 21 април във Велико Търново. 
Регламентът му предлага участие с щанд, във филмовия фестивал  „На 
източния бряг на Европа”  и с презентации и общината ще участва и в трите 
направления.  Членовете на Консултативния съвет се ангажираха да 
представят писмени предложения за допълване на Програмата за развитие на 
туризма за 2012 година. 

 
 
 

Куртпашовата кула- новият музеен 
бутик на Враца 

 
 
 
 
 
 

 
 Куртпашовата кула- една от двете средновековни кули на град Враца вече е  
музеен бутик. Идеята е осъществена с финансовата помощ на Община Враца. 
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На първия етаж са подредени рекламни материали и сувенири, свързани с 
културно- историческото наследство в региона, на втория етаж са експонирани 
реплики на съдове от Рогозенското съкровище и от находките в Могиланската 
могила. Залите на втория и третия етаж ще се ползват и за гостуващи изложби. 
Предвижда се на третия етаж да бъде открито ретрофото ателие с 
традиционни костюми от времето на рицарите до наши дни, с които туристите 
да могат да се фотографират.  

 
 
 

 
 
 
 

Инфотур организира хотел 
„Хемус” 

 
 
 

 
Среща на туроператори организира хотел „Хемус” на 17 и 18 март. 

Представителите на 17 столични туристически агенции се запознаха с 
възможностите за предлагане на комплексен туристически продукт, 
включващ екстремен, планински, религиозен и културен туризъм. Срещата 
беше открита от кмета на общината инж. Николай Иванов, който поздрави 
участниците и пожела да включат дестинация Враца в своите оферти. 
Представителите на фирмите проявиха интерес към природния феномен 
„Божия мост” и манастира „Иван Пусти”. Програмата на срещата включваше 
посещение на Регионалния исторически музей и пещерата „Леденика”. 

 
 

 
 
 

Хижа „Пършевица” с нов 
собственик 

 
 
 

 
 

Хижата е продадена чрез таен търг на нов собственик от синдика на 
туристическото дружество „Веслец”. Новият собственик е бургаска фирма, 
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която е била единственият кандидат- купувач. Цената на сделката е 183 
хиляди лева. 

 
 

 
 

 „Чудесата на България 2”  
стартира в НДК 

 

 

 

 

Национална кампания "Чудесата на България" 2, организирана от 
вестник "Стандарт" стартира на 22 март   в НДК. Целта на кампанията е 
включването на нови обекти в списъка на ЮНЕСКО за закрила на 
материалното и нематериално културно-историческо наследство. Специална 
комисия ще отсее 30 предложения, а след това всеки от нас ще може да 
гласува за фаворита си.  

Началото на инициативата събра на дискусия културния министър Вежди 
Рашидов, заместник-министъра на икономиката и туризма Иво Маринов, зам.-
кмета по култура на столична община Тодор Чобанов, проф. Николай Овчаров, 
учени от БАН, представители на Националния институт за недвижимо културно 
наследство, представители на местната власт, медии. 

Първият етап на кампанията ще продължи от 22 март до 22 април. При него 
компетентни лица от областта на културно-историческото наследство, 
директори на регионални исторически музеи, медийни експерти, кметове, 
журналисти, учени, археолози, етнографи и други ще дават своите 
предложения от материалното и нематериалното наследство. Класираните 
предложения ще бъдат поставени на национално гласуване от българските 
граждани във втория етап от кампанията. 

Вторият етап или национално онлайн гласуване, ще продължи от 23 април до 3 
октомври. При него подбраните от експертите предложения от материалното и 
нематериалното културно наследство ще бъдат класирани от българските 
граждани. Всеки обект ще бъде представен по интересен и любопитен начин 
чрез текстове, снимки, видео, линкове. Активен е специален портал към сайта 
www.bgchudesa.com.  

В списъка на световното културно и природно наследство вече са включени 11 
чудеса на България. Кои ще бъдат новите обекти, които ще се борят да влязат 
под закрилата на ЮНЕСКО зависи от всички нас. 
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Търговско –промишлената 

палата Враца – бенефициент на 
проект NET4TOUR 

 
 
 
 

 
В рамките на проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество между 

България и Сърбия в туристическия сектор - NET4TOUR" с водещ партньор 
Търговско промишлена палата Враца - клон Берковица и партньори Агенция за 
регионално развитие и Бизнес център - Видин, Регионална икономическа 
камара Ниш и Регионална икономическа камара Зайчар се състоя  втората 
среща на бенефициентите с участието на 50 туристически фирми от областите 
Видин, Монтана, Зайчар и Ниш. По време на  срещата  бе представен подробен 
анализ на потенциала на региона като туристическа дестинация, както и 4 
работни варианта на туристически пакети, разработени на базата на наличните 
туристически ресурси в региона. Присъстващите специалисти, работещи в 
областта на туризма от България и Сърбия дискутираха в детайли 
представените туристически пакети, като се включиха с конкретни предложения 
за подобряване и усъвършенстване на маршрута и съдържанието и на 
туристическите пакети.  

В резултат на съвместната работа по време на срещата бе формиран един общ 
туристически пакет, съобразен изцяло с наличните ресурси на региона и 
вижданията на експертите, работещи в туристическия бранш. Предвижда се той 
да бъде популяризиран пред туроператори и медии чрез пилотни 
информационни турове ("тест драйв"), след което ще бъде предоставен за 
ползване на туристическите агенции и туроператори от България и Сърбия. 
Проектът е на стойност 180 хиляди евро, като срокът му за изпълнение е до 28 
юли 2012 година.  

Общата цел на проекта е да подпомогне икономическото развитие на 
трансграничния регион и да увеличи неговата конкурентноспособност чрез 
реализиране на потенциала му в туристическия сектор. С проекта се цели да се 
насърчи бизнес сътрудничеството в туристическия сектор от трансграничния 
регион чрез създаване на мрежа от активни фирми и да се популяризира 
трансграничния регион като туристическа дестинация в България, Сърбия и 
чужбина. 
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Фотоизложба "Малки 
природозащитници"  се откри в 

Природозащитен център 
„Натура” на 19 март 

 
 

 
 
 

 
 

Зам.-кметът на община Враца Красимир Богданов откри фотоизложба, 
подредена в Природозащитния център "Натура". Експонираните снимки са на 
малчуганите от ЦДГ "Българче" по екоинициативите - почистване и залесяване. 
Поводът за изложбата е отбелязването на десетгодишното сътрудничество 
между детската градина и неправителствения сектор. Един от най-активните 
партньори през годините е Природен парк "Врачански Балкан". 

 "Обръщам се към вас с пожелание усърдието и желанието ви към това 
благородно дело да не стихват и вашите инициативи да са повод за гордост на 
всички наши съграждани" - каза в приветственото си слово зам-кмета Красимир 
Богданов. Изложбата продължава една седмица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Гости от чужбина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 13 март на волиерата за адаптация на белоглави лешояди при село 
Долно Озирово Георги Стоянов от Българското дружество за защита на 
хищните птици и Георги Грозданов наблюдаваха две птици, които не са от 
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освободените до момента. Едната от тях е маркирана с жълт пръстен с номер. 
След направена справка с орнитолозите се установява, че птицата е маркирана 
в Израел и е прелетяла над 1600 км. Белоглавият лешояд е излюпен през 2007 
г. Другата гостенка е по-млада и без маркировка. Привличането на нови птици 
на площадката за подхранване е от изключително важно значение за бъдещото 
установяване на гнездова колония в района Природен парк „Врачански Балкан”. 
Орнитолозите работещи в момента за възстановяване на популацията на 
белоглавите лешояди призовават гражданите, които забележат или 
наблюдават едри грабливи птици, да се обадят в офисите на Природен парк 
Врачански Балкан или Природозащитен център "Натура" на телефони 66 54 73 
или 66 03 18. 
 
 
 
 

 
 

Изложба "Хищните птици на 
ПП „ Врачански Балкан" 

 
 

 
 
 
 
 

 
Изложба под надслов „Хищните птици на ПП Врачански Балкан” 

организираха Дирекция на Природен парк ”Врачански Балкан”, ученици от СОУ 
„Христо Ботев” и природозащитен център „Натура”.  17 рисунки на различни 
видове хищни птици са изложени в Центъра и  могат да бъдат разглеждани до 
края на месец април. При откриването на изложбата учениците представиха 
кратка информация за всеки рисуван вид и споделиха какво най-много ги 
впечатлява в нарисуваните птици. Чрез интерактивни игри експерти от ДПП 
„Врачански Балкан” показаха заплахите пред които са изправени хищните птици 
и ролята на човека за тяхното опазване. На територията на природен парк 
„Врачански Балкан” се срещат 26 вида хищни птици, които са защитени по 
националното и международното законодателство. Сред тях са: белоопашат 
мишелов, скален орел, обикновена ветрушка, чухал. и др. 
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Oтбелязване на Световния 
ден на водата 2012 г. в ПЦ 

"Натура". 
 

 
 
 
 

На 22 март послучай Световния ден на водата Дирекция на Природен парк 
"Врачански Балкан", ученици от четвърти клас на СОУ „Софроний Врачански” и 
Природозащитен център „Натура” организираха „Час на водата”. По време на 
инициативата експерт изнесе презентация за свойствата на водата, нейния 
кръговрат в природата и основно предназначение. Основният акцент бе 
поставен на ограничените запаси на питейната вода на планетата и начините 
за намаляване на неразумното разхищаване на водата. От своя страна 
четвъртокласниците прочетоха свои есета и презентации за водата, както и 
интересни факти за нея. Ръководителите г-жа Вишнарова и г-н Росен Цонев 
връчиха сертификати на най-изявените ученици. В рамките на събитието бяха 
изиграни интерактивни образователни игри, които да запознаят учениците с 
водолюбивите животни и растения в различните водни басейни и тяхната роля 
в природните екосистеми.  
 
 
 

 
 
Обучение по проект организира 

ПП”Врачански Балкан” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 На 26 март 2012 г. в Природозащитен център "Натура" се проведе 
обучение със заинтересовани лица по проект “Горски дом - Създаване на 
многофункционален център за ключови консервационни дейности на 
територията на Природен парк "Врачански Балкан". На обучението присъстваха 
представители на Частно ловно стопанство "Леденика", ловци и представители 
на Дирекцията на ПП "Врачански Балкан". Целта на обучението е да се 
запознаят всички заинтересовани лица с осъществяваните дейности по 
проекта, както и изграждането на комуникационна мрежа. Експерт от ДПП 
"Врачански Балкан" представи презентация за основните дейности извършвани 
по проект Neuphron - за подхранване и опазване на египетския лешояд. На 
всички присъстващи бяха раздадени информационни и рекламни материали.  
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31 март- 
Часът на 
земята 

 
 
 
 
 

 
 

Часът на земята за поредна година отбелязаха в Природозащитен център 
"Натура"  и Дирекцията на ПП "Врачански Балкан" с концерт на свещи, 
символично загасяване на осветлението и пускане на китайски фенери. По този 
начин те изразиха своята подкрепа за отговорно и ефективно потребление на 
електроенергия, загриженост за състоянието на изчерпаемите природни 
ресурси, борба с климатичните промени на планетата и намаляване на 
негативното влияние върху околната среда. През 2012 г. “Часът на Земята” е 
под мотото „Аз правя, ти действаш“ с цел е да покажем, че всеки е в състояние 
да промени света, в който живеем.На видео платформа в YouTube всеки може 
да сподели своите лични предизвикателства с целия свят, като зададе въпроса, 
„Какво би направил ти самият, за да опазиш планетата?“. Всеки може да 
запише и качи в YouTube свое видео предизвикателство, което да подтикне 
останалите да променят начина си на живот към по-устойчив. Платформата 
позволява да се следи колко души поемат хвърлената ръкавица, като се 
използват социалните мрежи в Интернет. Поетите обещания може да бъдат 
например за рециклиране или за заменяне на старите крушки с 
енергоспестяващи, за изключване на зарядното устройство на мобилния 
телефон от контакта или пък за регистрация за използване на електронно 
банкиране вместо на хартиено извлечение. Какво можем да направим?! Нека 
да пестим енергия! Можем да пестим енергия, да купуваме енергоспестяващи 
уреди, да изключваме лампите, когато не са необходими, да ходим пеша и още 
много действия с които да пестим ресурсите на нашата планета. 

 
 
 
 
 
 
 

 Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт Туризъм 
 

Съгласувал: Красимир Богданов – Зам. кмет 


