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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец ФЕВРУАРИ 2011 година  

 

 

 

 
Поредно успешно участие на 

община Враца в 

международната 

туристическа борса 

„Ваканция и Спа Експо” 

 

Община Враца приключи 

успешното си представяне в 
Международната туристическа 
борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 

2011”, която се проведе за 28 
пореден път в НДК София от 17 до 19 февруари. Международният форум е  

под патронажа на Министерството на  икономиката, енергетиката и туризма, 
в партньорство с  БХРА, БАТА, Софийски туристически район, Съвет по 
туризъм- София и Столична община. В тридневното изложение в 

Националния дворец на културата, щандове с рекламни туристически 
продукти презентираха 280 изложители,  чуждестранните участници бяха от 

16 страни, а новите участници в тазгодишната борса бяха 40. Най-голямото 
туристическо изложение в България дава възможност на участниците да 

осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на 
професионалистите от бранша. В НДК на красиво аранжирани щандове се 
представиха тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и 

курорти, хотели, общини и сдружения, национални туристически асоциации. 
Съпътстващата програма включваше кръгли маси за обсъждане на  актуални 

проблеми на отрасъла, дискусии относно националния туристически 
маркетинг, нови технологии и подходи за изграждане на атрактивни 
алтернативни продукти, ефективността при усвояване на европейските 

фондове в туризма и промените в Закона за туризма. Стартът на 28-то 
издание на туристическата борса бе даден от министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков и зам. министър г-н  Иво 
Маринов. 

 

 
 

 
 
 



 2 

 

 

Нови рекламни материали 

представи община Враца на 

туристическата борса в НДК 
 

Община Враца предложи на 

многобройните посетители новите си 
атрактивни рекламни материали - 
обобщена брошура за природните 

забележителности на общината, 
дипляна за Регионалния исторически 

музей, дипляна за пещерата 
„Леденика” и дипляна за хотелската база. Щандът бе посетен от повече от 
1000 посетители, представители на туроператорски и агентски фирми, 

туристически сдружения, национални туристически асоциации, граждани и 
гости на изложението.  По време на форума бяха установени редица полезни 

контакти с  фирми за ученически туризъм, производители на обзавеждане за 
хотели и ресторанти, транспортни фирми и рекламни агенции. 

 

 

Рекламен материал за Враца публикува списание „Туризъм и 

отдих” 

 

Списание „Туризъм и отдих” е едно от малкото специализирани 

списания в областта на туризма, което работи в областта на рекламата на 
туристическата дейност, новостите в туристическия бизнес и се издава със 
специализирана тематичност в зависимост от проявите, форумите и 

възможностите за развитие на туризма в отделните региони. 
Списанието е дългогодишен медиен партньор на туристическата борса 

„Ваканция и СПА ЕКСПО”, която се провежда ежегодно в НДК- София. 
Включването на материал за община Враца и нейните 

забележителности  в специалния брой, предназначен за разпространение по 

време на туристическата борса  дава възможност за полезни контакти и 
успешен бизнес, както и за привличане на туристи в нашата община. 

 

 

 

 

 

Зимният спортен туристически 

празник „Враца 2011” се проведе за 26 –   

та поредна година във Врачанския 

Балкан 
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В местността „Колониите” във Врачанския Балкан се проведе 

традиционната надпревара , в която взеха участие повече от 860 деца  от 15 
училища, които се състезаваха в категориите крос, теглене на въже, 

спортно- туристическа щафета , спускане с чували и шейни. Инициативата се 
провежда с цел популяризиране на зимния туризъм сред учащите се и 
населението на града и общината и 111-та годишнина от създаване на 

туристическото дружество „Веслец”. 
На отличилите се в отделните дисциплини, организаторите раздадоха 

медали, купи и материални награди. 
 

 

 
  

            

 

Световен ден на влажните зони 
 

 

 

 

 

 

 

 

 На 2 февруари се отбелязва 
Световния ден на влажните зони. 

Той се чества официално от 1997 г. и се отбелязва на датата, когато е 
подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). Членове 
на конвенцията са 154 страни в света, като всяка от тях предлага влажни 

зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списъка на 
влажните зони с международно значение.  

Определението за влажна зона: 
Това са територии, в които водата покрива почвата или присъства в 

повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в 

които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и 
свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или 

изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, 
бракични или солени, включително територии с морска вода.  

България е осмата страна, присъединила се към конвенцията на 

24.01.1976 г., първоначално с четири влажни зони - резерватите Сребърна, 
Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. Влажните 

зони у нас са с международно значение и с обща площ 20306 хектара, както 
следва: 
- Езеро „Сребърна” 

 - Дуранкулашко езеро  
 - Шабленско езеро  

 - Комплекс „Беленски острови”  
 - Поморийско езеро  
 - Атанасовско езеро  

 - Езеро „Вая”  
 - Местността „Пода”  
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 - Комплекс „Ропотамо”  

 - Остров „Ибиша”  
  

Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни 
богатства. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. 
Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни 

видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като 
възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. 

Влажните зони са ресурс с голяма икономическа и научна стойност. 
Една трета от населението на планетата се изхранва благодарение на тях, 
затова и основната мисия на Конвенцията е опазване и разумно използване 

на влажните зони чрез национални действия и международно 
сътрудничество. 
  

 

 

 

 

 

 

Царски орли в Природозащитен 

център „Натура” 
 

 

 

 

 

 

Над 40 ученика от Природо-математическа гимназия Враца и СОУ 
Никола Войводов присъстваха на откриването на изложбата „Съдбата на 

Царския орел” в Природозащитен център „Натура”. Николай Терзиев – 
експерт към Българско дружество за защита на птиците изнесе интересна 
презентация за съдбата на популацията на царски орли в България и 

представи основните дейности, които Дружеството полага за тяхното 
опазване. Постоянният мониторинг и предприемането на навременни и 

адекватни мерки са основните ключови моменти за опазването на тези 
величествени птици от изчезване. В 20 фотографии под формата на 

фоторепортаж посетителите  се запознаят с начина на хранене, ловуване, 
гнездене на царските орли, както и основните заплахи пред които са 
изправени.  

Като атрактивна част от изложбата е фото макет на царски орел в реални 
размери.  

Изложбата се организира от БДЗП в рамките на проекта LIFE+ за опазване на 
царския орел и ловния сокол и може да бъде посетена всеки ден от 9.00 до 
17.00 в Прирозащитен център „Натура” до 14.03.2011г. 
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Еко клуб "Зелено Бъдеще" 

стартира кампания за прилепите 
 

 

 

Еко клуб „Зелено бъдеще” към 
Природен парк „Врачански Балкан” 

стартира кампания „Прилепите – 
нашите тайни приятели” по-случай 
2011-Международна година на 

прилепите. 
            Кампанията ще включва различни инициативи през годината, с които 

учениците ще информират обществото за важната роля на прилепите и 
необходимостта от тяхното опазване. Първата инициатива е куклено 
представление „Приказка за прилепчето”, която е предназначена най-

малките. Пиесата ще бъде играна в детските градини и ясли и ще бъде 
съпътствана със занимателни „прилепни” игри, подготвени от доброволците. 

            Първото представление се състоя на 18 февруари от 10.30 ч. пред 
децата от детска градина „Щастливо детство”. 
Информация за Еко клуб „Зелено бъдеще” и неговите инициативи можете да 

намерите на сайта на клуба: www.greenfutureclubs.com 
 
 

 

 

 

Изготвил: Бойка Банкова- гл. експерт ДСХД 

 

Одобрил: д-р Михаил Шарков- Зам.кмет община Враца 

 

 

 


