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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец АПРИЛ 2011 година  
 
 
 
 
 

 
 

Туристическо изложение «Културен 
туризъм 2011» 

 
 
Община Враца взе участие в ежегодното 
туристическо изложение „Културен туризъм”, което 
се провежда за осми път в Балканската столица на 
културния туризъм – гр.Велико Търново от 13-и до 
16-и април 2011г., под егидата на Министерството 

на икономиката, енергетиката и туризма с активното участие на Общинска 
агенция по туризъм „Царевград Търнов” и община Велико Търново. 
         В тазгодишното издание на форума се включиха над 80 изложители - 
представители на общини, информационни центрове, неправителствени 
организации, културни институти и фирми от туристическия бранш и 
свързаните с него отрасли, както и чуждестранни туристически 
представителства, фирми и организации от Испания, Полша, Аржентина, 
Индонезия, Гърция, Македония, Франция, Корея и др. Събитието бе открито 
от кмета на града д-р Румен Рашев в присъствието на заместник-министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, заместник-министърът 
на културата Тодор Чобанов и осветено от свещеници от Великотърновската 
митрополия. 
         На 13-и април за първи път Община Враца и Регионален исторически 
музей – Враца представиха  мултимедийна презентация на археолога Георги 
Ганецовски от РИМ-Враца на тема: „Културно-историческото наследство на 
Враца и археологическите разкопки на РИМ – новите възможности на 
дестинация „Северозапад”. 
         Основната цел бе популяризирането и рекламирането на културно-
историческото и археологическо наследство и възможностите на гр.Враца и 
Врачанския регион за развитие на културен и алтернативен туризъм. 
         На 14-и април се проведе годишна среща на кметовете на общини от 
страната по проблемите на туризма, организирана от Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма с участието на заместник-министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и Тодор Чобанов-
заместник-министър на културата.  
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На срещата присъства заместник-кметът на община Враца д-р Михаил 
Шарков.  
         Министърът по усвояване на средствата от ЕС Томислав Дончев 
представи възможностите на оперативните програми за финансиране със 
средства на ЕС на дейности и проекти , свързани с повишаване 
привлекателността на населените места и регионите.  
         Съвместно с представители на неправителствени организации в 
сферата на туризма, представители на местните власти и бизнеса бяха 
обсъдени мястото на атрактивните природни и исторически 
забележителности в туристическите програми. Дискусията беше част от 
Националната кампания „Чудесата на България 2011”. 
В програмата на международното туристическо изложение бяха включени 
много изложби, дискусии по проблеми, свързани с местните политики за 
развитие на туристическите дейности, презентации на туристически 
дестинации, кръгла маса на тема: ”2011г. – Международна година на 
доброволците: туризъм и музеи” в която участва специалният гост на форума 
д-р Марио дел Корсо – президент на италианската федерация „Приятели на 
музеите”. 
         Представена беше книгата „Културният туризъм - мисията на Велико 
Търново” на доц. д-р Соня Алексиева и се проведе фестивал за филми, 
популяризиращи туризма и културно-историческото наследство „На източния 
бряг на Европа. 
         Щандът на община Враца бе посетен от много представители на 
културни институции, неправителствени организации, информационни 
центрове, туристически агенции и туроператори. 
 
 
 
 

 
 
 

 Туристически събор „Леденика   
2011” 

 

 

 

 

На 16 април община Враца проведе традиционния пролетен спортно-
туристически събор „Леденика 2011” на поляната край хижа „Леденика”. 
Програмата включваше състезания по туристическа щафета , теглене на 
въже и концерт от народни песни и танци. 

 На многобройните граждани и ученици, участвали в празника беше 
предоставена възможност за безплатно посещение на пещерата „Леденика”.  
На тържеството присъстваха  д-р Михаил Шарков – зам. кмет на община 
Враца, г-жа Маринела Петрова- директор ДKСХД в община Враца, Георги 
Петков – секретар на ТД „Веслец”,  Момчил Калистратов – председател на 
Комисията по спорт и туризъм в Общински съвет, Цветан Бенински - главен 
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експерт РИО-МОМН Враца, Румен Евлогиев – председател на ученически 
спортен клуб „Враца 2004”. 

На спечелилите състезанията бяха раздадени различни награди и призове. 

 
 

 
 

 
 Областната управа събира данни за 
туристическите обекти 
 
 
 
 
 
 Областната управа стана инициатор на 
среща, целяща събиране и популязиране на 
данни за туристическите обекти и 
туристическата база на територията на 

област Враца. На срещата началникът на отдел „Туристически пазар” от 
МИЕТ Христомир Христов запозна присъстващите с новите проекти и 
възможности за участие в сферата на туризма, развитието и 
популяризирането му. Сашка Първанова- старши експерт от Областна 
администрация  представи резултатите от събраната от област Враца 
информация за базата данни на туристическите обекти. На срещата 
присъстваха  зам. областния управител – г-жа Цветелина Теофилова и зам-
кмета на община Враца д-р Михаил Шарков. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Терапия край хижа „Леденика” 
 

 

Своеобразна терапия за деца, болни от 
аутизъм проведоха за трета поредна 
година край пещерата „Леденика”. 
Язденето на кон според психолозите 

спомага за приобщаване на аутистите към света.  

Калина Христова от новосъздадения ресурсен център във Враца разясни как 
животните помагат на болните деца.  
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„Срещата с коня изважда децата от черупката на мълчанието и 
отчуждението, в което като в клетка ги е заключила болестта. По този начин 
на гърба на коня плахите и неуверени малчугани се превръщат в усмихнати 
ездачи”.  
Във Враца има 15 деца, болни от аутизъм, за които се грижат специалисти от 
ресурсния център или в дневния дом „Зорница”. Собственикът на конната 
база Николай Коцев подари на децата безплатни карти за езда, които могат 
да се ползват през цялата година. 

 
 
 

 

 

 

ВЕЧЕР НА БЕЛИТЕ ВИНА 
 

  Вечер на бялото вино се състоя на 14 април в 
арт хотел  „Зора” във Враца. Бели вина от 
избата на братя Минкови   дегустираха 
известни политици, бизнесмени, икономисти и 

юристи, обединени от любовта към  хубавите и качествени вина. 

Собственикът на хотел-ресторант „Зора” Влъчко Марински представи 
известния технолог на избата инженер Стоян Стоянов. Врачани останаха  
очаровани от хубавите вина и богато украсената трапеза с вкусни маркови 
мезета. 

 

 

 

 
 

 
 
Хотел „Хемус” – с нова придобивка 
 
  
 Предстои откриване на нов Спа комплекс в 
центъра на Враца в хотелски комплекс „Хемус”. 
Спа центърът ще предложи  на гостите си 

басейн, сауна, парна баня, масажи, фитнес център и други екстри.     
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 Заседание на Консултативния съвет по 
въпросите на туризма 
 
Председателят на КСВТ свиква заседание на 
КСВТ на 12 май от 16 часа в Заседателната 
зала на общината, на което ще се разглежда и 
приема Програмата за развитие на туризма в 

община Враца за 2011 година. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Седмица на гората - 4-10 април 
2011 г. 
 
 
 Седмицата на гората се провежда от 4 
до 10 април и тази година е под 
мотото „Гората за хората". 2011 
година е обявена от Генералната 
асамблея на Обединените нации за 

Международна година на горите. В България Седмицата на горатa се 
отбелязва от 1925 г. в първата пълна седмица на месец април. Апелът на 
ООН за отбелязване на Международната година на горите 2011, е отправен 
към всички правителства, международни и регионални организации, които с 
доброволен труд и съответни дейности да направят обществото съпричастно 
към процеса на опазване и развитие на световните гори. Кампанията „Гората 
за хората" е част от глобалната кампания за борба с промените в климата на 
планетата. Целта е да се повиши осведомеността за природосъобразно 
управление, опазване и развитие на всички видове гори в полза на 
бъдещите поколения. Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и 
Природозащитен център „Натура”  подготвиха редица мероприятия по 
залесяване и облагородяване на региона. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Засаждане на скоруши в Природен парк 
„Врачански Балкан” 
 
Във връзка със Седмицата на гората видния 
общественик и природолюбител Никола 
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Нисторов и Дирекция на Природен парк Врачански Балкан организираха 
засаждане на горскоплодни дръвчета – скоруши (дива круша) на 
територията на Природен парк Врачански Балкан. Това е древен плодов вид, 
познат на хората, населявали българските земи още от бронзовата епоха и 
ранния исторически период. Тя е дългогодишно, бавнорастящо и мощно 
развито дърво с височина 15-16 м и ширина на короната от 10-12 до 22 м. 
Плодовете съдържат и 17 вида аминокиселини, като незаменимите 
съставляват 41-42%. Освен за хората, дървото е много полезно и за дивите 
животни, които се хранят с плодовете му. В тази връзка Никола Нисторов 
подари още 20 дървета, който ще бъдат засадени на територията на 
Държавен дивечовъден участък "Леденика".  Гост беше Илия Каменов, 
наемател на Държавен дивечовъден участък „Леденика”, който организира 
засаждането на дръвчетата и доброволци от Еко клуб “ Зелено Бъдеще”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Тържество  на ЦДГ „Българче“ за 
Седмицата гората. 
 
 
Тържествено бе отбелязана Седмицата на 
гората с деца от Клуб „Приятели на Природен 
парк Врачански балкан” към ЦДГ „Българче“. 
Проявата бе инициирана от Информационния 
офис на евродепутата Владимир Уручев, 

съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев“, където се състоя 
тържеството. В песни и стихове децата отправиха своите послания за 
опазване на гората и нейните обитатели. Всяко едно от тях бе старателно 
подготвило рисунка на животинките в гората, с която отправи призив към 
малки и големи да пазят гората. Малчуганите закачиха на Дървото на живота 
посланията си, които олицетворяват чистотата и искреността, която носят в 
душите си. Изключително мил жест бе изненадата, която бяха приготвили – 
колаж от детските им ръчички с природна картинка във формата на слънце. 
Колажът бе поднесен, като подарък за Информационния офис на 
евродепутата Владимир Уручев, с пожелание неговото послание и символика 
да достигне до повече хора. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Кампания за събиране на стара техника 
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Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, Природозащитен център 
Натура и фирма „Екометал Инженеринг „ЕООД, София организираха 
кампания за събиране на стара техника и електроника от 18 до 29 април 
2011 година под мотото „Моите отпадъци днес – моите нови покупки утре !” 
Събрани бяха: 
• Стари електронни устройства: зарядни, монитори, компютри, мобилни 
телефони, батерии, клавиатури, телевизори. 
• Стара техника: печки, хладилници, прахосмукачки. 
• Стари автомобилни части и гуми 
 
 
Всички събрани материали след автоматичното разкомплектоване и смилане 
в инсталациите на „Екометал Инжинеринг” ЕООД ще се превърнат в суровини 
за производство на нови изделия.  
 
На всички институции, организации и фирми, които се включиха в 
инициативата бяха връчени плакети за принос в опазването на околната 
среда. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Световният ден на Земята отпразнуваха във 
Враца 
 
„Милиард действия в зелено” е мотото на 
Световния ден на Земята 2011 г. Празникът се 
отбелязва повече от 40 години, като на 22 април 
правителства, компании, неправителствени 
организации и милиони хора по целия свят се 
обединяват с обща отговорност за запазването на 
планетата.  

 
Тазгодишната тема признава правото на милиони индивидуални действия и 
фокусира вниманието върху личния принос на всеки човек в общия стремеж 
да живеем по устойчив начин. Целта е да се регистрират един милиард 
действия за опазване на природата преди провеждането на Световната 
среща за Земята в Рио де Жанейро през 2012 г.  
 
Денят на Земята е включен в  международния календар на зелените събития, 
които се провеждат в над 150 държави. Всяка година Денят на Земята 
отбелязва годишнина от създаването на съвременното екологично движение 
през 1970 г. Това движение се заражда най-напред в САЩ. На 22 април 1970 
г. сенатор Гейлорд Нелсън организира честване на Деня на Земята. 20 
милиона американци защитават екологичната кауза. В резултат на 
протестите във Вашингтон по това време се приемат първите закони за 
опазване на въздуха и водата и се създава американската Агенция за 
опазване на околната среда. Бил Клинтън връчва на сенатор Нелсън 
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президентския медал на свободата, което е най-високата чест, давана на 
цивилен гражданин в САЩ за ролята му на основател на Деня на Земята. 
След 1970 г. 22 април се отбелязва като Международен ден на Земята. Над 
170 са държавите, които поддържат тази кауза и всяка година организират 
различни събития. България е също една от тези държави.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Инициатива Световно почистване 2012 
година 
 

Eксперти от Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан”, БТВ и Университетски 
клуб за екология и устойчиво развитие на СУ 
“Св. Климент Охридски” взеха участие в 
международна конференция „Да почистим 

Балканите за един ден!”, която се проведе от 15 до 17 април в Римске 
Топлице, Словения. На нея се събраха 61 експерти от 11 страни, които  се 
включиха в планирането и организирането на най-голямата доброволна 
екологична акция в световен мащаб – Световно почистване 2012 година. В 
рамките на конференцията се проведоха седем работни сесии фокусирани 
върху логистика, управление на проекти, набиране на средства, 
концептуално мислене и комуникация. Участниците в конференцията бяха 
приветствани от Европейския комисар д-р Янез Поточник и от министъра на 
Словения за околната среда и пространственото планиране д-р Роко Жарнич. 
Основните цели на конференцията ca: да се съберат доброволци от 
балканските страни на едно място, да се улесни трансферът на знания и опит 
в организирането на мащабни доброволни действия и за създаване на 
основния екип за управление на глобалното почистване през 2012 г. във 
всяка от участващите страни. За начало на световното почистване е 
определена датата 24 март 2012 година, като организаторите предвиждат да 
се включат най-малко 100 държави, които да обединят над 300 000 000 
доброволци. През 2011 г. 18 регионални срещи ще бъдат организирани в 
подкрепа на действията в световен мащаб, като осем от тях в ЕС.  

В обръщението си към участниците Европейския комисар по околната 
среда д-р Янез Поточник, изрази пълната подкрепа на Европейската комисия 
към международното движение „Нека да го направим” (Let’s do it) и 
подчерта, че събития като това са от решаващо значение за повишаване на 
осведомеността на хората и на навиците на потребление.  

Словенският министър на околната среда и пространственото 
планиране приветства международните тенденции за интеграция на 
дейностите за опазване на околната среда. Той подчерта, че най-голямото 
почистване в историята на Словения на 17 април 2010 г. е историческо, не 
само защото  обединява над 270 000 словенци за една обща цел, но и за 
последващите положителни ефекти след събитието. Според него, в бъдеще 
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особено внимание трябва да се отдели за повишаване на екологичната 
култура на децата и младежите.  

В конференцията участваха  еко-активисти от следните 11 страни: 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, 
Хърватия, Словения, Естония, Австрия и Латвия. 
 
 
 

 


