
МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
ОБЩИНА ВРАЦА

Месец МАРТ 2011 година 

Община  Враца ще  участва  в  8-
мото  международно  туристическо 
изложение „Културен туризъм”, което ще 
се  проведе  в  изложбени  зали  „Рафаил 
Михайлов” град  Велико Търново от 13 до 
16  април  2011  година.  Проявата  се 
организира  от  Общинската  агенция  по 
туризъм  „Царевград  Търнов”  със 
съдействието на община Велико Търново, 
Асоциацията  на  българските 
туроператори  и  туристически  агенции, 
българската  хотелиерска  и 

ресторантьорска асоциация и Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма. 

Специализираният форум за културен туризъм включва Туристическо 
изложение, Дискусионна програма с презентации и обсъждания по актуални 
теми и Филмовия фестивал „На източния бряг на Европа”. 

Община Враца, съвместно с Регионалния исторически музей подготвя 
мултумедийна презентация на тема „ Културно- историческото наследство на 
Враца  и  археологическите  разкопки  на  РИМ  –  новите  възможности  на 
дестинация Северозапад”, с която ще се представи по време на форума още 
през първия ден на изложението- 13 aприл  в Залата за дискусии.

Община Враца се включи виртуално в международното 
туристическо изложение TTR 2011 в Румъния

Международното туристическо изложение се провежда в периода 31 март – 3 
април 2011 в столицата на  Румъния – Букурещ. Община Враца подготви 
обзорен   рекламен  материал,  който  ще  се  разпространява  по  време  на 
изложението  чрез  специализираното  списание  „Туризъм  и  отдих”  на 
румънски език под надслов „Почивка и пътуване в България”.  Пролетното 
издание  на  румънското  изложение  събира  туристически  агенции, 
туроператори,  професионални  сдружения,  организатори  на  конгреси  и 
бизнес пътувания, СПА курорти и туристически комплекси, хотели, фирми, 
предоставящи  услуги  и  консумативи  в  областта  на  туризма,  транспортни 
услуги  и  застраховане,  информационни  технологии  и  резервационни 
системи,  образование  и  обучение  в  областта  на  туризма,  култура  и 
развлечения, издателски къщи.
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Проектът  „Развитие  на  устойчив 
туризъм в Община Враца.  “Леденика – 
туризъм  без  сезони”  отново  в 
Министерството  на  регионалното 
развитие

На  15  март  община  Враца  внесе  проекта  в 
МРРБ  по   Схема  за  предоставяне  на 

безвъзмездна  финансова  помощ:  BG161PO001/3.1-03/2010  „Подкрепа  за 
развитието  на  природни,  културни  и  исторически  атракции”,  Бюджетна 
линия: BG161PO001/3.1-03/2010. Партньор на общината е  Дирекцията на 
Природен парк „Врачански Балкан”.

Общата цел на проекта „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. 
Леденика  –  туризъм  без  сезони”  е  разработване  на  природна  атракция, 
базирана на пещера „Леденика” и превръщането й в основа на конкурентно 
способен туристически продукт  -  символ на развиващата  се  туристическа 
дестинация Враца.

Проектът ще допринесе за преодоляване на несъответствието между богатия 
и разнообразен природен ресурсен потенциал в Община Враца и липсата на 
развити  атракции,  адаптирани  към  съвременните  пазарни  изисквания  и 
интегрирани по начин,  който да осигурява значителното им търсене и да 
гарантира икономическата им жизнеспособност.

Разработването на  природна  атракция,  базирана  на пещера „Леденика”  е 
проект,  който  насърчава  развитието  на  стратегически  разположен 
туристически  продукт  с  широко  въздействие,  основан  на  природното 
богатство  на  една  от  най-известните  пещери  в  България,  която  има 
национално  и  международно  значение  за  развитието  на  туризма. 
Превръщането  на  пещерата  във  водеща  туристическа  атракция  цели 
увеличаване на  потока от туристи до региона като цяло и в частност до ПП 
„Врачански балкан”,  където с повече и по-интересни атракции, които дават 
възможност за пълноценно пребиваване за по-дълго в парка – един почивен 
ден или уикенд,  изпълнен с емоции и приятни преживявания,  не само за 
децата, но и за цялото семейство.

Специфични цели на проекта:

o Изграждане  на  Развлекателен парк  „Леденика”,  чрез  разработване  на 
групи  туристически  атракции  в  пещера  „Леденика”  и  околните 
пространства и интегрирането им с анимационни програми;

o Създаване на условия за атрактивен, безопасен и интензивен достъп до 
Развлекателен  парк  „Леденика”  и  намаляване  на  негативното 
въздействие върху Природен парк „Врачански Балкан” от туристическия 
натиск; 

o Създаване  на  условия  за  увеличаване  на  социално-икономическите 
ползи  от  туризма,  чрез  повишаване  комплексността  на  предлагането, 
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удължаване престоя на посетителите, преодоляване на сезонността на 
посещенията и създаване на нови работни места.

Общата стойност на проекта е 5 582 502 лева.
 Исканата безвъзмездна финансова помощ е 95,75 %  или 5 345 023 лева.
Финансов принос на кандидатите е р размер на 4,75 %  или 237 479 лева.

 

„Леденика , отвори се”

Под  това  заглавие 
предприемчивите  врачани  братята 
Красимир и Илия Каменови и Тихомир 
Опров  представиха  чрез 
информационната  агенция  на 
Северозапада  „Модерна  Враца” 
документалния  филм  за 

възможностите  за  развитие  на  алтернативни  форми  на  туризъм  във 
Врачанския  Балкан.  В  рамките  на  15-минутен  филм  са  представени 
красотите на Врачанската планина, пещерата «Леденика» и  алтернативите 
за  развитие  на  екстремен  туризъм,  скално  катерене,  конен  спорт, тим 
билдинг,  атракционния  парк  „Приказката”  и  Замъка  „Средновековие”. 
Авторите на филма са Искрен Красимиров и Красимир Стефанов.

В община Враца бяха регистрирани  656 легла в средствата за подслон 
и местата за настаняване, които са длъжни да заплащат новия туристически 
данък  съгласно  новите  изисквания  на  ЗМДТ. Приходите  от  туристическия 
данък ще се разходват за мероприятия по чл.10, ал.(2) от Закона за туризма.
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Атракционен парк „Приказката” откри активния сезон

Атракционен парк „Приказката” отвори врати за клиенти официално на 26 
март. През делничните дни атракционния парк работи предимно с групи, а в 
почивните – за самостоятелни посещения и забавления. Атракционният парк 
ще изненада посетителите си този сезон с нови атракции.

            

                                                            

22  март  -  Световен  ден  на  водата  

Съгласно  резолюция  A/RES/47/193  от  22 
декември  1992  г.,  приета  от  Общото 
събрание  на  ООН,  22  март  е  обявен  за 
Световен  ден  на  водата.  Той  се  отбелязва 
всяка  година,  от  1993  г.  насам,  в 
съответствие  с  препоръките  на 

Конференцията за околната среда и развитие на ООН (UNCED), съдържащи 
се  в  глава  18  на  Програма  21.

Темата тази година е „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в 
градовете".  Целта  е  да  се  фокусира  вниманието  на  международната 
общественост  върху  въздействието,  което  нарастването  на  населението  в 
градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението 
на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските 
водни системи и да се насърчат правителства, организации, общини и частни 
лица  да  се  включат  активно  в  посрещането  на  предизвикателствата  в 
областта  на  управлението  на  водите  в  градовете.

Днес 900 милиона души нямат достъп до питейна вода, а през 2025 г. 1,8 
милиарда  души  ще  живеят  в  региони,  засегнати  от  недостиг  на  вода.

Липсата на чиста питейна вода всяка година причинява смъртта на 2 млн. 
души по света, а едва 0.5% от водата е годна за пиене.
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Нова изложба"Животът на Земята през очите на изкуството" откриха 
в  Природозащитен център "Натура"

Изложбата се откри на 28 март и бяха представени:
- Накити и сувенири, изработени от еко материали (глина, тесто) - 
изработени от Ива Димова, ПМГ "акад. Иван Ценов" Враца
- Накити, сувенири и рисувано стъкло, изработени от Лидия Коцева, ПМГ 
"акад. Иван Ценов" Враца;
- Рисунки на птици и бозайници, изработени от Любослава Димитрова, ПМГ 
"акад. Иван Ценов" Враца;
Откриването беше съпроводено с музикални изпълнения на синтезатор и 
китара от ученици от ПМГ "акад. Иван Ценов" и връчване на сертификати на 
учениците от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" за активно 
участие в природозащитни дейности. 

 "Часът на Земята 2011" отбелязаха и във Враца
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Природозащитен център „Натура”, Еко клуб „Зелено Бъдеще” и Дирекция на 
Природен парк „Врачански Балкан” отбелязаха с еко инициативи "Часът на 
земята" на 26 март 2011 г. Програмата включваше засаждане на дървета 
пред центъра, почистване на участък от река Лева, украсяване със свещи и 
пускането на светещи фенери по време на часът на земята.
Към инициативата, за да изразят своята съпричастност към опазване на 
земята се включиха граждани и гости на Враца. 
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