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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

 

 

Месец ОКТОМВРИ 2010 година 

 

 

 

 

 

Любителите на туризма- 
разочаровани от решението 

на МРРБ 

 

 

Със свое решение PD-02.14-
1744/13.10.10г. Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството  отхвърли на втори етап – 
„Оценка на допустимостта” проекта на общината „Развитие на устойчив 

туризъм в община Враца. Леденика- туризъм без сезони”. На първия етап 
проектът беше класиран на 14 място от 48-те проекти, подадени по 
приоритетна ос “Устойчиво развитие на туризма”, която е част от програмата 

“Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура”. В решението на МРРБ се сочат мотиви от техническо 

естество- включване на дейности, свързани с ново строителство.  Посочени 
са 3 от общите обекти, които по проект трябва да се изградят – модул 
“Прилеп”, “Амфитеатър” и “Лидо Венеция”. Зам. кмета на община Враца г-жа 

Ани Василева заяви, че общината не е съгласна с мотивите на МРРБ за 
отхвърляне на проектното предложение. „Община Враца не е съгласна с 

мотивите за отхвърляне на проектното предложение и обмисля варианти за 
предприемане на мерки за обжалване. Отсъства дефиниция на понятието 

„ново строителство”. В насоките за кандидатстване се говори, че не е 
допустимо изграждане на нови туристически или посетителски 
информационни центрове. А в нашето проектно предложение планирахме 

реконструкция на съществуващия посетителски център „Прилеп”, което не 
смятаме за ново строителство”. 
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 Консултативния съвет по туризъм към 
община Враца проведе първото си 
заседание 

Новият състав на Консултативния 
съвет по въпросите на туризма към община 
Враца проведе първото си съвещание на 11 

октомври от 16 часа в Заседателната зала на общината. По закон 
председател на КСВТ е кмета на общината, а за секретар бе избран д-р 

Михаил Шарков – зам.кмет по хуманитарни и социални дейности. КСВТ е 
постоянно действащ консултативен орган, който определя политиката на 
общината в областта на туризма. Членовете на съвета се запознаха с 

Правилника за работа на КСВТ, приет с решение на Общинския съвет на 
30.09.2010г. и с Отчета по програмата за развитие на туризма за 2010 

година. След активни дискусии по актуални въпроси и проблеми, КСВТ 
сформира работна група за изработване на Програма за развитие на туризма 
в община Враца за 2011 година след допитване до обществеността за идеи и 

предложения. 
 

 
 
 

 
 

 

Работна среща на кмета на община Враца 
с представители на туристическия бизнес 

 

 

 

На срещата присъстваха инж.Петя 

Аврамова- зам.-кмет на Община Враца, Малина Николова- председател на 

Общински съвет-Враца” и  Явор Крумов- директор на ОП”Спорт и туризъм”. 

 Обсъдени бяха възникналите въпроси по време на първото заседание на 

Консултативния съвет по туризъм към Община Враца за стопанисване   на 

двете  помещения, находящи се в Посетителския център в района на 

пещерата  „Леденика”. След юридически консултации ще бъде подписано 

споразумение между страните. 
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 Хотел „Кипарис  

 

във Врачанския Балкан информира своите 
клиенти, че работи всеки петък, събота и неделя, а 

при предварителна резервация – и през 
седмицата. Хотел „Кипарис” е готов да посрещне 
всички, които желаят да отдъхнат в уютна 

обстановка, релаксирайки в спа-центъра на хотела и любувайки се на 
красотата на врачанската природа. 

 

 

  
 
Европейска нощ на прилепите 
във Враца 

 

 

 Европейската нощ на прилепите във 
Враца бе организирана от Дирекция на 
Природен парк „Врачански Балкан” и 

Природозащитен център „Натура”. Над 70 любознателни възрастни и 
малчугани  се докоснаха до потайния живот на прилепите чрез специално 

изградени 4 работни ателиета и изпробваха възможността да летят с 
прилепни крила, да се снимат като най-големия прилеп на света, както и да 
хапнат от прилепните курабийки, направени от доброволците от клуб 

„Зелено бъдеще”. Денят продължи с презентацията „Прилепите в моя свят” и 
томбола с награди, осигурени от Националния природонаучен музей София, 

National Geographic и РИОСВ Враца. Всеки участник си тръгна със списание 
или тефтер, а най-големите късметлии получиха тениски и ваучери за 

безплатно посещение на Национален природонаучен музей София.  
Най-интересната част на инициативата бе нощна разходка с ултразвуков 
детектор до хотел Чайка, водена от Антония Хубанчева, специалист към 

Центъра за изследване и защита на прилепите – БАН. Посредством детектора 
децата успяха да чуят звуците и да разпознаят прелитащите около тях 

прилепи.  
„Научих толкова много неща за прилепите, които досега не знаех. Те са като 
нас хората – имат си по 1-2 малки, прилепни детски ясли, живеят 

сравнително дълго – над 20 години, много са интелигенти и понякога твърде 
потайни и неразбираеми. Трябва да сме горди че във нашия край има 

толкова много видове прилепи, които, освен че са безобидни се оказаха 
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много полезни за нас хората!”, сподели 

Михаела Донева от Езикова гимназия 
Враца. 

 
 

 

 
Малък воден бик  намерен в 
центъра на  Враца 

 

 

Ученици от 8 Б клас на 
врачанското училище  „Козма Тричков” 
намериха пред бившия ресторант 

„Атлантик” защитен вид птица , която експертите от Природозащитен център 
„Натура”, Дирекцията на парка и РИОСВ Враца установиха, че това е Малък 

воден бик.  Тези птици зимуват в Африка и по това време извършват 
миграция. Птицата е била във видимо добро състояние, но изтощена от 
липсата на храна. Птицата е транспортирана до Спасителния център за диви 

животни в Стара Загора.  
Малкият воден бик е нощно активна птица, която се храни с малки рибки, 

жаби, пиявици и водни насекоми. Птицата се среща рядко и е защитена със 
Закона за биологичното разнообразие. 
 

 

 

 


