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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец НОЕМВРИ 2010 година 

 

 

 

 

 

 

Съвещание на работната група 
към Консултативния съвет по 

въпросите на туризма при община 
Враца 

 

 

 

 

На 8.11.2010г. в Заседателната зала на община Враца се състоя съвещание 

на работната група към КСВТ, на което бяха разгледани предложенията на 

граждани, постъпили на сайта на общината, касаещи туристическото 

развитие на общината. След дискусии и разискванията се взе рещение 

становищата на гражданите и предложенията на работната група да бъдат 

включени в Програмата за развитие на туризма в община Враца за 2011 

година. 

 

 

 

Покана за участие в Международната туристическа борса «Ваканция 
Спа Експо» получи община Враца 

Организаторите на Международната туристическа борса «Ваканция Спа 

Експо» поканиха официално община Враца да се включи в традиционната 

туристическа борса, която се провежда ежегодно през месец февруари в 

НДК- София. Тазгодишното издание ще се проведе от 17 до 19 февруари. 
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Похвали за успешната реализация на 
проекта „Между приятели и добри 
съседи” получи община Враца 

 

Държавни експерти от отдел „Мониторинг” на 

МРРБ направиха проверка на място на 

документацията и резултатите от реализацията 

на проекта „Между приятели и добри съседи”, осъществен  по схема за 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: „Подкрепа за 

междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” и 

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния 

бюджет на Република България. Експертите похвалиха екипа, реализирал 

проекта и пожелаха на общината повече успешни проекти в бъдеще. 

 

 

 

Хотел „Чайка” –отново домакин на  
семинар на УНИЦЕФ 

 

 

В Конферентната зала на хотел „Чайка” се състоя семинар на тема 

Управление на социалните проекти, в която се включиха представители на 

областите Русе, Видин и Перник. Програмата се проведе в рамките на  2 дни 

в периода 24- 26 ноември.  

 

 

Арт хотел „Зора”- домакин на празник 
на Деня на народното единство 

 

Арт- хотел „Зора стана домакин на среща на 

Клуба на съотечествениците от всички 

републики на бившия СССР, която се състоя на 6 ноември. Срещата бе 

организирана в чест на Деня на народното единство на Русия. Прaзникът бе 

излъчен on line  от екипа на Модерна ТВ чрез сайта www.moderna vratza.com. 

 



 3 

 

 

Нова изложба в Природозащитен център 

"Натура" 

 

 

 

С огромен интерес от страна на родители, 

ученици и медии премина откриването на 

изложбата на детски рисунки по случай 133 години 

от освобождаването на гр. Враца. Рисунките са 

направени от ученици от специализирани паралелки по изобразително 

изкуство при НУ "Софроний Врачански" Враца с ръководители Ваня 

Вишнарова, Илонка Цветина и Росен Цонев. В рамките на тържеството г-н 

Огнян Пищиков изнесе увлекателна беседа за историята на град Враца и 

показа уникални снимки на града през годините.    

Малчуганите  получиха поздравления за красивите рисунки от 

представител на Областна администрация Враца и директорката на НУ 

"Софроний Врачански". Изложбата е подредена в Природозащитен център 

"Натура" и може да бъде разгледана всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. 


