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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец ДЕКЕМВРИ 2010 година 

 

 

 

 

 

        

Експерти взеха участие в семинар 

 

 

 

 

Експерти от община Враца взеха 

участие в семинар, организиран от СНЦ 

„Национална асоциация на служителите на общини от направление търговия, 

туризъм и защита на потребителите в република България”, състоял се  на 16 

и 17 декември в хотел „Космополитан” град Русе. На семинара се 

дискутираха актуални теми и аспекти в областта на потребителската защита 

и туризма и предстоящите промени в законите за туризма и защитата на 

потребителите. 

 Лектори бяха представители на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите и 

изпълнителния директор на СНЦ „Активни потребители”.  

В семинара се включиха много представители на общините, работещи 

в областта на туризма и защита на потребителите, експерти, представители 

на НПО и кметове на общини. 

 

 

 
 
 
Дискусия за развитието на туризма   

проведоха в Природозащитен център 

„Натура” 

 
 
 
 
 
На 1 декември 2010 г. в 

Природозащитен център „Натура” 
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ученици от 10 и 11 клас на ПМГ „акад. Иван Ценов” Враца представиха 

презентации за развитието на селския и еко туризма на територията на 

Природен парк „Врачански Балкан”. С помощта с г-жа Жулиета Босилкова 

учениците презентираха и дискутираха своите идеи и възгледи с 

представители на туристическия бранш от региона. Гостите на 

инициативата  Николай Ненчев-директор на ДПП „Врачански Балкан”, 

Тихомир Опров - собственик и управител на Атракционен „Приказката” и 

Петър Петров - собственик на сайта visit.vratza.com.,  коментираха новите 

тенденции в туризма и възможностите за реклама и популяризирането на 

Природен парк "Врачански Балкан" и община Враца като атрактивна 

туристическа дестинация. Освен с изчерпателна информация учениците 

бяха запознати и с възможностите за обучение и работа по аниматорство, 

екскурзоводство и туристическа реклама. По време на инициативата беше 

открита постерна изложба за „Биоразнообразието в Природните и 

Националните паркове в България”, която може да бъде посетена в 

работното време на центъра. 
 

 

 

 

 

 

 

Румънски туристи посрещнаха 
Новата година в хотел „Чайка” 

 

 

 Хотел „Чайка” стана домакин на туристи от съседна Румъния, които 

предпочетоха да посрещнат Новата  2011 година в уютната обстановка на 

комплекса и да се насладят на вкусната българска кухня и изискани мезета. 

Гостите се възползваха от атрактивната оферта на хотела и останаха 3 дни 

във Врачанския Балкан  и останаха възхитени от посещението си в пещерата 

„Леденика”. 

 

 

 
 
 
Ученици посетиха адаптационната 
волиера за белоглави лешояди 
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 Ученици от еко - клуб „Зелено Бъдеще” имаха възможност да наблюдават 
белоглавите лешояди, намиращи се в адаптационната волиера край село 

Долно Озирово. По време на посещението освен седемте птици във 

волиерата учениците имаха шанса да видят и две от освободените през 

месец октомври.  

В рамките на посещението  под формата на беседа представител на 

Дружество за защита на хищните птици изнесе интересни данни за 

биологията и екологична ролята на лешоядните видове птици в нашата 

природа. 

Студеното и мъгливо време не попречи на ентусиазма и любознателността на 

младите еколози да осъществят своята еко инициатива, която да запечатат в 

снимки. 

 
 

 

 

 

Нов туристически данък от 2011    
година 

 

 

 

 

 

С предстоящите промени в законодателството се предвижда въвеждане 

на туристически данък от 1 януари 2011 година, който ще замени 

досегашната туристическа такса. С туристическия данък ще се облага броя 

на нощувките в хотелите и другите средства за настаняване. Общините 

определят данъка в граници от 0.20 лв до 3 лв. за всяка нощувка в 

зависимост от средствата за подслон и местата за настаняване. Данъкът ще 

се плаща на месечна основа до 15-то число на месеца, следващ месеца на 

настаняването. ЗМДТ въвежда минимален годишен данък в размер, който се 

определя при 30% заетост на съответните места за настаняване. Броят на 

леглата следва да се декларира до края на февруари 2011година. 

Туристическият данък ще се гласува от Общински съвет Враца до 31 

януари 2011 г.  

 


