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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Месец Май 2010 година 

 
Спелеоложка изложба във връзка с 
Балканска пещерна експедиция(1- 

8.05.2010) – Враца, Мижичница 2010 
подредиха в Природозащитния 

център „Натура” 
 
Изложбата се подрежда се във връзка със 
Балканската пещерна експедиция 
"Мижишница 2010". 

С официална пресконференция на 10 май 2010 г. в Природозащитен център "Натура" 
приключи Балканска експедиция „Мижичница 2010”-Враца. В нея взеха участие над 
100 пещерняци от 12 клуба от страната и Република Хърватска. Експедицията се 
проведе в периода от 01.05 до 08. 05. 2010г. на територията на Природен парк 
„Врачански Балкан”. На пресконференцията Пламен Йотов, председател на Пещерен 
клуб "Стрешеро" отчете следните резултати:  

  Открити седем нови пещери с обща денивелация 97 м.; 
  Започване работата по четири перспективни обекта; 
  Допълване картината на карста в „Стрешерския дял” и подготвяне почвата за 

Есенна експедиция „Котля”; 
  Разширяване на сътрудничеството между клубовете на местно и балканско 

ниво; 
  Популяризиране на особеностите на района сред участниците с цел 

продължаващи изследвания. 

Спонсори на експедицията са Българска Федерация по спелеология,  „Беана”- Враца, 
Природен парк „Врачански Балкан”  ГД „Гражданска защита” – София и ОУ 
„Гражданска защита” – Враца, Кабелна телевизия „Михайлов” – Враца, която е медиен 
партньор. 

 
 
 

 
Международен ден на биологичното 
разнообразие отбелязаха в 
Природозащитния център „Натура” 
 
Идеята е тази година на този ден да се засади 
дръвче, и да се качи местоположението му в Google 
maps. Идеята е на Зелена Вълна ''Green Wave'', във 
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която може да се включи всяко училище или институция.Чрез засаждането на дръвче и 
качването на местоположението му, ще можем да постигнем една зелена вълна.  
Зелената вълна е многогодишна глобална кампания, която дава възможност на децата и 
младежите да  направят  разлика - едно училище, едно дърво, една стъпка в даден 
момент. Зелената вълна събира деца и младежи от цял свят, с цел да се повиши 
осведомеността за биологичното разнообразие, и необходимостта да се намали загубата 
му. Зелената вълна допринася за запазването на биологичното разнообразие в света. 
В мероприятието взеха участие много ученици от врачанските училища, а 
фотосафарито в чест на 22 май се проведе в природната забележителност „Божия мост”  
в землището на село Лиляче. Най- добрите фотографии ще бъдат качени на 
официалните страници на РИОВ и Областната администрация. 
Прожекция на детски филм с природозащитна тематика, на която са поканени 
училищата  ще представят организаторите в Центъра. 
 
 
 
 

На 29 май ПП”Врачански Балкан” 
отбелязаха Националния ден на 
природните паркове 
 
Международната природозащитна организация 
„Световен фонд за дива природа” организира за 
трети път кампания за почистване, подобряване и 
обновяване на инфраструктурата и маркировката 
на маршрутите и местата за отдих в 11-те 
природни парка в България, сред които е и ПП 

„Врачански Балкан”. На 29 май  много доброволци и приятели подкрепиха 
Националния ден на природните паркове, чието послание тази година е "В природата 
сме у дома си - стига мръсни номера". Във всеки от природните паркове в България се 
предвижда да бъде изграден и дървен мост като част от усилията за подобряване на 
туристическата инфраструктура и като символ на връзката между хора и природа. 
Природен парк „ Врачански Балкан” е сред най-посещаваните защитени природни 
територии в България. В мероприятието се проведе информационна кампания и 
прожекция на филми с природозащитна насоченост, а организаторите съвместно с 
„Глобул”осъществиха дейностите по почистването. 
 
 
 

Хотел „Военен клуб” затвори врати 
 
Поради структурни промени  Министерството на отбраната затвори хотел „Военен 
клуб”, намиращ се в сградата на ДНА за неопределено време. Хотелът няма да работи и 
посреща гости на града. 
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Обучение по Оперативна програма 
„Административен капацитет” се 

състоя в Природозащитния център 
„Натура” 

 
Практическо обучение „Публично-частните 
партньорства в услуга на природата и хората” 
на територията на природните паркове в 
България  проведе на 17 и 18 май 
Европейският институт „Тритон”. Проектът 

се изпълнява от ДПП „Витоша” и е финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.  На обучението присъстваха представители на Горските лесничейства, 
ПП „Врачански Балкан”, община Враца, Читалище „Пробуда 1926” от село Згориград, 
Увеселителния парк „Приказката”, хотел „Чайка”, сдружение „Искърско дефиле” и 
други. Изцяло в практическа насоченост , с конкретни казуси и добри практики се 
дискутираха възможностите за добро сътрудничество между частните предприемачи и 
публичната власт и реализиране на действащо публично- частно партньорство. 
 

 
64 Национален и международен поход 
„По пътя на Ботевата чета” стартира 

от площад „Христо Ботев” 
 
 

Кметът на община Враца д-р Костадин 
Шахов изпрати участниците в 64 издание  на 
традиционния поход „ По пътя на Ботевата 
чета”. Водосвет за добър път и успех на 
мероприятието беше отслужен от Негово 

Преосвещенство Траянополски епископ Киприян. По пътя от Козлодуй до Околчица 
тръгнаха ученици от на СОУ “Христо Ботев”,  Езикова гимназия “Йоан Екзарх”,  ПМГ 
“Акад. Иван Ценов”, СОУ “Никола Войводов”, Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство - Враца.  За трети път в похода участва  и конен отряд от десет  жокеи 
от Враца. За участниците- ученици и средношколци  от цялата страна е подсигурена 
храна, а за превоза на походниците, бивачните съоръжения и битовите  условия – 
химически тоалетни, мивки и походни бани се погрижи община Враца. Подменено е и 
част от оборудването за похода. Участниците в похода ще се радват на различни 
анимации - атракции, игри, демонстрации и дискотеки. Походът ще приключи на връх 
Околчица на 2 юни с всенародни тържества за деня на Ботев и загиналите за свободата 
на България. 
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Увеселителен парк 
„Приказката” организира 
тимбилдинг 

 

 

На 28-ми и 29-ти май 2010 г. Увеселителен Парк Приказката организира и проведе 
тиймбилдинг на 130 служители от фирма АФА-София.  На 28-ми май заниманията 
протекоха в Парка , като всички се включиха в игрите на пейнтбол , боулинг , 
миниголф. Преодоляваха препятствията на алпийските въжени градини , въжените 
тролеи , алпийската стена . Караха АТВ и яздиха пони. Всички участници в 
тиймбилдинга пребориха своите страхове и преминаха по екстремните алпийски 
маршрути и скока с бъджи-махалото. На 29-ти май групата , водена от планинските 
водачи от Парка , се изкачи по екопътеката "Боров камък" до едноименния водопад . 
Там , от алпийските инструктори , бяха подготвени системи от въжета ,за спускане от 
височина 70 метра (рапел). В суперадреналиновото приключение се включиха и мъже и 
жени , служители от фирмата . На връщане , на една от близките поляни , беше напален 
огън и организиран  пикник за цялата група .   

 

Увеселителен парк „Приказката” с 
атракциони в Козлодуй 

 

 На 30 май 2010 г. екип от аниматори и 
инструктори организира изнесени атракционни 
съоръжения и игри в "Ботевия Парк" в Козлодуй 
по случай празника на атомния град. Поканата за 

участие в събитието беше отправена  от общинската администрация на града.  
Изнесените мероприятия се провеждат за втора поредна година и организаторите се 
надяват да станат традиционни. 

 

Увеселителен парк „Приказката” взе 
участие в работна среща на 
туристическия бизнес в Слънчев бряг 

Екип от Увеселителен Парк Приказката участва в 
работна туристическа среща в Слънчев Бряг от 27-
ми до 30-ти май. В срещата участваха 
туроператори , рекламни агенции , специалисти в 
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областта на туристическите софтуери , фирми за туристическа анимация и 
пресдставители на хотелиерския бизнес. В програмата бе включен круиз с кораб по 
Южното черноморско крайбрежие до Несебър , Бургас и Созопол ,с цел наблюдение и 
анализ на качеството на предлаганите туристически услуги. По време на срещата с 
рекламните агенции и туроператорите бяха набелязани мерки и се създаде план за 
активно включване на регион Враца в националните туристически пакети. Последният 
ден от обиколката включваше посещение на  уникален замък в с. Равадиново , близо до 
Созопол. При срещата със собственика , същият сподели  историята на строежа и 
технологията , използвана през 13-те години строителство. Обсъдени бяха и нови идеи 
за рекламиране и анимация в туризма. 

 

 

 


