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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец ЯНУАРИ 2011 година  

 

 

 

 
 

 

 

 

Новият туристически данък     
 

 

 

 

 

Общинският съвет взе решение за новия 

туристически данък, който  заменя досегашната туристическа такса на свое 

заседание от 25 януари 2011 година. Съветниците решиха размера на 

дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата  за 

настаняване за oбщина Враца да е : 

1. категория 1 звезда – 0.30  лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди-  0.30  лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди-  0.30  лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди-  0.50  лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди-  0.70  лв. за нощувка. 
 Данъкът ще се плаща на месечна основа до 15-то число на месеца, 

следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

Приходите от туристическия данък ще се разходват за мероприятия по 

чл.10, ал.(2) от Закона за туризма. 

 

 

 

 Нови категоризирани обекти в община Враца 

 

Експертната комисия по категоризация на община Враца е 

категоризирала 5 обекта през месец януари. Обектите са заведения за 

хранене и развлечения. 
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Община Враца ще вземе участие със собствен щанд в Международната 

туристическа борса „Ваканция и Спа Експо 2011”, която ще се проведе за 28 

пореден път от 17 до 19 февруари в НДК – София. Очаква се в тазгодишното 

издание на туристическата проява да вземат участие освен традиционните 

изложители от Гърция, Турция, Русия, Кипър, Холандия, Германия, Италия, 

Тунис, Израел за първи път и Националната туристическа организация на 

Сърбия, както и туристически фирми от далечна Индия.  

Организаторите са подготвили дискусии и кръгли маси по актуални 

теми, презентации на туристически продукти и програми, демонстрации на 

местни занаяти,  ритуали и карнавални костюми, пресконференции, 

фолклорни програми и други изненади за гостите и участниците във форума. 

Община Враца предоставя възможност на представителите на 

туристическия бизнес да се включат със собствени рекламни материали и 

оферти до 15 февруари, които ще бъдат представени по време на борсата.  

Общината подготвя нови рекламни материали, брошури, дипляни и 

плакати, които за пръв път ще бъдат представени на посетителите и гостите 

на форума.  

Рекламен материал за туристическия потенциал на общината ще бъде 

публикуван и в специалния брой на  списание „Туризъм и отдих”, което се 

издава за разпространение по време на борсата. Специализираното списание 

е дългогодишен медиен партньор на най-голямата туристическа борса в 

България. 

 

 

 

 

 


