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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец МАЙ 2011 година  
 
 

 
 
     
 

                                                            
 
 
 
 Заседание на Консултативния съвет по 
въпросите на туризма 
 
 
Съвещание на КСВТ се проведе в 
Заседателната зала на общината на 12 май от 
16 часа. В дневния ред беше включено 

обсъждане и приемане на Програмата за развитие на туризма за 2011г. След 
оживени дискусии и конструктивни допълнения, Програмата беше приета.  
На редовно заседание на Общинския съвет Враца, проведено на 25 май, 
Програмата беше приета на 1-во четене. След одобряването й на 2-ро четене 
Програмата ще бъде качена на сайта на общината. 
 
 

 
 
 
 

Първо участие на община Враца в 
туристическото изложение „Уикенд 
туризъм” в град РУСЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Форумът  се провежда за седми път в театрален комплекс „Доходно здание” - 
гр. Русе от 12-и до 14-и май 2011 г.  Организатори са  община Русе в 
партньорство със сдружение „Европейски пространства 21” и под егидата на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 
В изданието на изложението се включиха над 38 участници - представители 
на общини, информационни центрове, неправителствени организации, 
културни институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него 
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отрасли, които представиха и популяризираха възможностите си за културен, 
алтернативен, религиозен и селски туризъм, екотуризъм и биоразнообразие.  
          Събитието бе открито с атрактивно шоу и организаторите бяха 
поздравени от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
г-н  Иво Маринов в присъствието на областния управител на гр. Русе – г-н 
Пламен Стоилов и заместник-кмета г-н Дончо Добрев. 
Основна цел на форума бе запознаването с възможностите за развитие на 
уикенд туризъм в България, свързан с откриване на нови туристически 
турове и рекламиране на атрактивни туристически маршрути.  
По време на борсата протече четвъртия Фестивал на туристическите 
забавления и атракции, който включваше фолклорни изпълнения, народни 
обичаи, пеещи кукли, магическо шоу и традиционни занаяти. 
         Организирани бяха Фестивал на туристическите маршрути и винена 
фиеста. 
В програмата на туристическото изложение бяха включени много 
презентации на туристически дестинации и дискусии по проблеми, свързани 
с местните политики за развитие на туристическите дейности.  

Представена беше най-новата книга в туризма на доц. д-р Соня 
Алексиева - „Туризмът – предизвикателство в условията на икономическа 
криза”. 
         Щандът на община Враца бе посетен от много представители на 
културни институции, информационни центрове, туристически агенции,  
туроператори, граждани и гости на гр.Русе. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Хрътки се надбягваха пред хижа 
„Леденика”  
 

  
 
 
 
 

Пред хижа „Леденика” се проведе първото по рода си състезание по 
надбягване на хрътки, организирано от комплекс “Леденика”. Събитието се 
проведе при голям зрителски интерес. Състезанието бе съпроводено и от 
екстериорна изложба на хрътки, съорганизатор, на която бе български клуб 
“Хрътки”. В надпреварата участваха 37 кучета от италианска хрътка, 
„Уипет”, ирландски вълкодав и „Борзой”, руска хрътка. 
Призът за най-добро куче в изложбата „Best in show” грабна хрътката Ch 
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dober-kopp red hearted, порода Борзой. На 2-ро място се нареди Strippoker's 
look ma no hands, който е представител на порода „Уипет”, следван от 
италианската хрътка и на 4-то място се класира ирландски вълкодав. За най-
добри млади кучета на изложбата бяха избрани Trippoker's look ma no hands, 
порода „Уипет” и Junior Champion Kozlowski's Mazterminde. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Традиционният  туристически поход 
„Козлодуй- Околчица” отново събра 
много почитатели 
 
 
 
В 65-то издание на туристическия поход се 
включиха много походници от врачанските 
училища- СОУ „Христо Ботев”,  Езикова гимназия 

“Йоан Екзарх”,  ПМГ “Акад. Иван Ценов”, СОУ „Никола Войводов”, 
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца.    За 
поредна година в похода участва  и конен отряд от десет  жокеи от Враца. 

Кметът на община Враца д-р Костадин Шахов връчи знамена на три 
нови групи походници  от СОУ “Отец Паисий” Враца и   група от  Ресурсен 
център Враца, включваща ученици от град Роман и село Лик.  

Водосвет за добър път и успех беше  отслужен от свещеноиконом 
Николай Костадинов. 

Приветствие към походниците поднесе зам.-областният управител на 
област Враца г-н Валентин Литов. 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 
 Международна конференция в 
Природозащитен център "Натура" 
 
 
 

От 11 до 13 май 2011 гр. Враца беше 
домакин на 3-та международна среща в 
рамките на Плана за действие по 
възстановяване на лешоядните птици на 

Балканския полуостров (BVAP). Планът е иницииран от консорциум от 
международни организации, между които водещи фигури са Франкфуртското 
Зоо...ложко Дружество (FZS) и Фондацията за консервация на Черния 
лешояд (BVCF). Планът се изпълнява от над 30 неправителствени 
организации от Балканските държави, като основната му цел е да създаде 
устойчиви популации на четирите вида европейски лешояди на Балканите. 
Целта на тази среща е да се определят приоритетите на Балканския план за 
действие за опазване на лешоядите за следващите три години и да се 
актуализира дългосрочна работна стратегия. На конференцията се очакват 
да пристигнат 60 гости от 11 държави, представители на различни 
неправителствени организации. 
 

 

 

 

 Национален ден на природните 
паркове - ДПП „Врачански Балкан” 
 

Четвъртият поред национален ден на 
природните паркове събра над 300 деца, 
учители, граждани, туристи и приятели на 
Природен парк „Врачански Балкан”. 
Инициативата бе официално открита пред 
Природозащитен център „Натура” от инж. 
Николай Ненчев – Директор на ДПП 
„Врачански Балкан” и Ива Братанова, 
представител на WWF. Над 1,5 отпадъци бяха 

събрани в отсечката от прохода „Вратцата” до пещера „Леденика”, която е 
една от най-посещаваните забележителности в региона. Пластмасови 
бутилки, гуми от трактори и автомобили, пълни чували със смет бяха част от 
«съкровищата», намерени от участниците. Сравнение с миналогодишното 
почистване, тази година бяха събрани по-малко отпадъци, благодарение на 
по-честите акции за почистване и масовите информационни кампании.  
Разяснителни табели, които обясняват за вредата от боклука бяха поставени 
до три от най-посещаваните чешми, както и до места, използвани за 
нерегламентирани сметища.  
Успоредно с акцията от гр. Враца, почистване на парка бе организирано и от 
Своге, където 50 чувала отпадъци бяха събрани от 20 доброволци. 
Денят на Природните паркове приключи със слънчево време, настроение и 
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много подаръци от томболата, организирана от WWF, Globul, Дирекция на 
Природен парк „Врачански Балкан” и Природозащитен център „Натура”. 

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” благодари на всички 
участници в инициативата и най-вече на активното участие на учениците от 
СОУ „Васил Кънчов”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Левски”, ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, СОУ „Отец Паисий”, ПМГ „Иван Ценов”, СОУ „Козма 
Тричков” и СОУ „Никола Войводов”.  
 

 

 

 

 

 

 

Авторска изложба "Усещане за природа” 
организираха в Природозащитен център 
"Натура" 
 
 

 

 

 

 
Природозащитен център „Натура” и Людмила Александрова откриха изложба 
"Усещане за природа ..." на 27 май 2011 ч. от 18.00 ч. Темата на изложбата 
бяха природни картини и натюрморти. Авторката предоставя 10 % от 
продадените картини за озеленяване на площта и градинката пред 
Природозащитния център. Откриването беше съпроводено от музикални 
изпълнения на представители на Музикалната школа с ръководител Олга 
Младенова. Поканата за събитието включваше стиха:  
„Така както ни изпълва природата с невероятните си цветове и багри 
така е създаден и човека. Важното е да си подадем ръка ... с ЛЮБОВ”, 
написано от авторката Александрова. 
 
 
 

 

 

   

 

 

Деца от ЦДГ "Българче" почистиха 
района на Хижата 
 

Добър пример дадоха децата от 
целодневна детска градина "Българче", 
които заедно със своите родители и 
учители организираха почистване на 

района около хижата през уикенда. Хижата е едно от любимите места за 
разходка на врачани и място за игра на децата, което обаче не успяваме да 
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запазим чисто. С тази инициатива децата показаха, че искат да живеят в по-
чиста среда и да се радват на красива природа.  
 
 
 

 


