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Работна среща на туристическия 
бизнес проведе община Враца 

 
  Община Враца  проведе на 12 април 
работна среща на експерти от 
общинската администрация и 
представители на туристическия и 
хотелиерски бранш. Целта на срещата е 
да се запознаят заинтересованите лица с 

инициативите, предприети от Община Враца от началото на 2010 година, 
както и с предстоящите участия в туристически борси и изложения. 
 Дневният ред  предвиждаше кратка анотация за международната 
туристическа борса „Ваканция Спа-Експо 2010” в София, състояла се в 
края на февруари и отчет за представянето на Община Враца, както и 
 предложение към представителите на туристическия бизнес за 
представяне на актуална информация за услугите в хотелите, промяна в 
категоризацията или координатите за изготвяне на единен бюлетин на 
туризма в общината, който да се публикува ежемесечно. На срещата беше 
направен и анонс за участието на община Враца в международното 
туристическо изложение „Културен туризъм” в град Велико Търново. 
Проведените дискусии ще спомогнат за подобряване на взаимодействието 
между местната власт и туристическия  бизнес, както и стимулиране на 
работата при провеждане на съвместни мероприятия и организиране на 
обществени и културни прояви на територията на общината. 
 
 

Община Враца участва в 7-мото 
международно туристическо изложение 
„Културен туризъм” в град Велико 
Търново 

 
Община Враца взе участие в 

ежегодното туристическо изложение 
„Културен туризъм”, което се провежда 
за седми път в столицата на културния 
туризъм Велико Търново от 14 до 17 



април 2010 година, под егидата на Министерствата на икономиката, 
енергетиката и туризма и Министерството на културата с активното 
участие на община Велико Търново и Общинска агенция по туризъм 
„Царевград Търнов”. В тазгодишното издание на изложението се включиха 
рекорден брой фирми, информационни центрове, неправителствени 
организации, културни институти, чуждестранни  и български изложители 
от 30 общини от 18 държави от Индонезия, Малта, Корея, Франция, 
Сърбия, Бразилия, Македония, Румъния, Гърция, Южна Африка, Италия, 
Русия и други.  Събитието бе открито от кмета на града д-р Румен Рашев, в 
присъствието на трима посланици от Индонезия, Малта и Бразилия и 
осветено от Великотърновския митрополит. 

В рамките на изложението на площ от 80 кв.м. бяха разположени 
щандове на побратимения на Велико Търново руски град Твер, където 22 
фирми представиха различни стоки- от напитки, месни и сладкарски 
изделия до сувенири, картини и строителни материали. 

По време на борсата бе организирана церемония за официалното 
връчване на наградата „Балканска столица на културния туризъм” на 
Велико Търново. 

На 16 април се проведе годишна среща на кметовете на общини по 
проблемите на туризма, на която присъства зам.кмета на община Враца д-р 
Михаил Шарков. Експерти от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерството на културата дискутираха 
възможностите и предизвикателствата, които дават на туризма 
структурните фондове на ЕС. По време на срещата бе подписан 
Меморандум за учредяване на Асоциация на градовете с културно- 
историческо наследство. 

Филмовият фестивал „На източния бряг на Европа” представи филми 
на туристическа тематика с културна насоченост, които бяха оценявани от 
компетентно жури, което в края на изложението връчи престижни награди 
на отличените. 

В програмата  на туристическото изложение бяха включени редица 
изложби, презентации на туристически дестинации, кръгла маса на тема 
„Мениджмънт на културния туризъм” и представяне на книгата на доц. 
Соня Алексиева „България- Китай. Културен туризъм”. 

Община Враца ще предостави на Регионалния исторически музей и 
на представителите на туристическия бизнес в града „Наръчник на 
туристическия бизнес-как да привличаме и обслужваме български 
туристи” и Книга за културен туризъм- как да интерпретираме културните 
обекти. Материалите са разработени по проект по ОП” Регионално 
развитие” 2007-2013 на МРРБ. 

Щандът на община Враца бе посетен от много представители на 
туристическия бизнес и културен елит, както и граждани и гости на Велико 
Търново.  



 
Община Враца участва в „Зелени 

дни” 2010 в СОФИЯ  от 15 до 18 април 
 

От 15 до 18 април Дирекция на 
Природен парк “Врачански Балкан”, 
Община Враца, Община Мездра, 

Община Своге и Община Вършец  участваха в изложба-фестивал “Зелени 
дни” в гр.София. Целта на изложението е популяризирането на 
екологичния туризъм, употребата на био продукти и храни и стимулиране 
на био- производството в страната. Това е първото си по рода изложение, в 
България, което се организира под патронажа на кмета на гр.София и с 
подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 
Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието 
и храните. 

На 15 април „Зелени Дни” бяха официално открити от Министъра на 
Земеделието и храните Мирослав Найденов съвместно с френския 
посланик г-н Етиен дьо Понсен. В рамките на изложението четирите 
общини и Дирекцията на парка участваха с обща шатра пред Народен 
Театър “Иван Вазов”, в която бяха разположени триизмерен макет на 
природен парк “Врачански Балкан”, фото-изложба от Община Мездра, 
брошури и материали за селски къщи, къщи за гости и хотели.  

За изложението беше подготвена специална атрактивна програма, 
включваща изпълнение на ученически духов оркестър при СОУ “Иван 
Вазов” гр. Вършец, демонстрация на плетене на кошници от сдружение 
“Благодетел”, представяне на керамика от грънчарско ателие от с. Владо 
Тричков, дегустация на вино от винарска бутикова изба „Врачански 
Грифон” и др.  

Атрактивната програма и триизмерния макет на парка привлече много 
граждани, български и чуждестранни гости на София и превърна шатрата в 
една от най-посещаваните на изложението. Всички посетители получиха 
информация за възможностите за еко туризъм на територията на Природен 
парк "Врачански Балкан", както и информация за местата за настаняване и 
атракции, които могат да видят по време на своя престой.  

Съвместното участие в „Зелени дни” на общините Враца, Мездра, Своге и 
Вършец, на чиято територия е разположен ПП”Врачански Балкан” даде 
възможност за полуляризирането на всяка община като туристическа еко-
дестинация за българските и чуждестранни туристи./снимка/ 

 



Конкурс за снимки и есе на тема „Гората- 
нашето бъдеще, живот и вдъхновение” 
организира ПП”Врачански Балкан” по 

повод „Седмицата на Гората” 
 

 Дирекция на Природен парк «Врачански 
Балкан» и Природозащитен център «Натура» 

организираха  конкурс за снимки и есе на тема „Гората – нашето бъдеще, 
живот и вдъхновение” по повод Седмицата на гората. 
 
Всяка година, в началото на месец април ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ГОРИТЕ и нейните поделения отбелязват на Седмицата на гората. 
Началото е дадено през 1925 г., в първата пълна седмица на април. Тази 
година Седмицата на гората е от 6-ти до 11-ти април и  премина под 
мотото “Гората утре – наша грижа днес”.  
 
Целта на конкурса беше децата да покажат своето лично отношение към 
природата, вдъхновени от величието на българската гора, как виждат 
нейното опазване и съхранение за бъдещите поколения. 
 
 

 
Международният ден на Земята 

беше отбелязан във Враца 
 

Денят на Земята 
първоначално е обявен през 1970 
г. в САЩ и Канада, като 
международен се чества от 1990 г. 

В  България се отбелязва от 1993 г. Целта е да се обединят хората на 
планетата в защита на околната среда. 
Денят на Земята - 22 април, е най-големия нерелигиозен празник в света, 
отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната 
мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 
партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и 
съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка 
гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за 
развитие по целия свят.  
По инициатива на кмета на община Враца д-р Костадин Шахов 
служителите на Община Враца ще почистят от натрупани през зимните 
месеци отпадъци в района на река Лева. Община Враца призовава 
гражданите, фирмите и институциите в града да се включат в пролетното 
почистване, като почистят и предприемат мерки за благоустрояване на 



прилежащите си пространства, обществени територии, междублокови 
пространства, паркове и градини. 
Ученици от СОУ»Никола Войводов» ще отбележат празника със събиране 
на изсъхнали клонки с интересни форми около реката, почистване на 
района около Вратцата и излагане на «експонатите» в Природозащитния 
център «Натура» 
Тазгодишното честване на Деня на Земята, организирано от 
Международната мрежа за Деня на Земята, е посветено на 40–ата 
годишнина от началото на отбелязването на този ден. 
 
 

Хотел „Хемус” посрещна партньорите от 
проект „Между приятели и добри 

съседи” 

Трета работна среща по изпълнението на 
договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за 
реализирането на проект “Между приятели 
и добри съседи” се състоя в хотел „Хемус”. 

Проектът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-
01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-
добри практики”, на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на 
Република България. 

 На срещата бяха обсъдени резултатите от практическото задание от 
Третия обучителен семинар по дейност 4, проведен в община Козлодуй на 
11 и 12 март 2010г. Направен бе анализ на третия /последен/ обучителен 
семинар, проведен с лекторите от Консорциум Феррара. За особено 
полезно беше отчетено включването като целева група в семинара на 
представители от туристическия бизнес. В процеса на презентацията на 
италианските лектори възникнаха дискусии, които се оказаха особено 
полезни както за участниците в семинара, така  и за самите лектори, които 
приветстваха споделеното от представителите на хотел „Чайка”, хотел 
„Зора” и на комплекс „Леденика” за пренасочване на туристите от техните 
бази в случаите на пълна заетост към други свободни към момента на 
заявката. 

На работната среща присъстваха всички координатори от общините 
партньори – Мездра, Мизия, Козлодуй и Враца, представители на 
туристическия бизнес и управителя на фирма „БГ Принт” – избрана за 
изпълнител на материалите за публичност по проекта. Разработените 
рекламни материали ще бъдат предоставени на италианските партньори и 



в местата, които ще бъдат посетени като продължение на обмяната на опит 
и добри практики. 

Хотел „Чайка” успешно работи с 
румънска туроператорска фирма 

По типично български обичай с питка, 
шарена сол и мед, под звуците на 
гайда бяха посрещнати 50 туристи в 
хотел „Чайка”, организирани от 
румънска туроператорска фима, с 
която хотелът поддържа делови 
отношения и която редовно праща 

туристи в хотела. За посрещане на Новата година, хотелът беше 
резервиран от фирмата от Румъния и гостите останаха много доволни от 
обслужването и отлично подготвения персонал и качеството на 
предлагания туристически продукт. Очаква се посещенията на румънските 
туристи да станат регулярни. 

 

 

 


