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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
 

Месец СЕПТЕМВРИ 2010 година 
 
 
 

 VOLA OPEN AIR се проведе за трета поредна 
година на историческия връх ОКОЛЧИЦА 
 
 
За трета поредна година, музикалния - еко фестивал  
се проведе на връх Околчица в пределите на Природен 

парк Врачански Балкан 3 и 4 септември с подкрепата на община Враца. 
Идеята на фестивала е да се превърне в традиционен и да предоставя 
възможност за изява на наши и чуждестранни състави и артисти, причастни 
към природосъобразния начин на живот , да популяризира туризма и 
културата в региона и да приучава младото поколение към опазване на 
природните дадености и да го стимулира към алтернативно и новаторско 
творчество. 
За да подкрепят каузата тази година на сцената  се качиха легендарните 
джънгъл ремиксатори от Лондон "Serial Killaz", култовите "Phuture Shok", не 
безизвестните "Скапаняците от Скънкчево" и DJ The Bulgarian.  
 

 
 

 
Нови веломаршрути откриха в 

ПП”Врачански Балкан” 
 

 
 
Туристическите маршрути преминават 
през територията на ПП”Врачански 
Балкан” и са с различна дължина и 

степен на трудност. Проектът е финансиран по Програма „Младежта в 
действие 2007-2013” на Национален център „Европейски младежки 
програми и инициативи”. Маршрутите са изградени със съдействието 
на клуб „Крива спица” Враца. 
  Всеки маршрут е добре маркиран и обозначен с табели. Изградени са 
и кътове за отдих с маси и пейки.  

Трите вело-маршрути са с различна степен на трудност, 
предоставяйки възможност на хора с различни възможности да се 
насладят на природата и велосипедния спорт.  



 2

  
 
  
 

 
Денят на дървото 21 септември 
отбелязаха ученици от врачанските 
училища 
 

 
 
 
 
Денят на дървото /ЕНО програма/ бе 
отбелязан със засаждане на дървета и 
пускане на балони, символизиращи  мира 

и непрекъснатостта на живота в двора на СОУ” Никола Войводов”. 
 Инициативата е на началните учители Мирослав Пойчев и Дафина Андреева 
и нейните ученици от ІІІ А клас  , Георги Антонов -гл.специалист в 
Природозащитен център "Натура ", Пепа Фердинандова педагогически 
съветник и учителя по изобразително изкуство Евгений Карталов. В часовете 
по изобразително изкуство третокласниците нарисуваха и написаха послания 
върху хартиени гълъби, които бяха привързани към балони с хелий, а по-
късно бяха пуснати в небето. В двора на училището децата засадиха дърво 
от вида „ Гинко билоба” и декоративен храст, на които беше привързан 
българския флаг. Пепа Фердинандова представи инициативата и 
провеждането на Международния ден на мира и неговото осъществяване на 
територията на Република България а Георги Антонов разказа за дейността 
на център "Натура 2000". 

 
 
 
 
 

 
 

Кметът на Община Враца 
изпрати поздравителни 

адреси послучай Световния 
ден на туризма - 27 

септември  
 
 

От 1980 година Световната туристическа организация към ООН отбелязва 
Световния ден на туризма на 27 септември. 
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 По този повод, кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов изпрати  
поздравителни адреси до хотелиерите, туристическите организации, 
туроператорските фирми и туристическия бизнес. В поздравителния адрес се 
казва:  
 „Празникът е повод да обърнем внимание на голямото значение на 
туризма и свързаните с него сектори на икономиката за развитието на 
отделните региони и страни по света. 
 Позволете ми да се обърна към всички вас, чийто жизнен път, знания 
и професионални умения са свързани с туризма и да ви благодаря за 
приноса, който имате за развитието на региона ни!” 
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 

  

Община Враца отвори за безплатно 
посещение пещера „Леденика” 
послучай Световния ден на туризма 

 
 
 
Пещера „Леденика” бе отворена за безплатни 

посещения за ученици и студенти на 27 септември. Инициативата на 
общината е послучай отбелязване на Световния ден на туризма, 
който тази година е под надслов „Туризъм и биоразнообразие” и 
цели да възпитава младото поколение от Враца да цени  красотата на 
врачанската природа и изпитва чувство на патриотизъм и гордост да 
живее в  град с такива природни дадености.  
 
 
 

 
 

Нов състав на Консултативния съвет 
по туризъм към община Враца 

 

 

На заседанието си от 30.09.2010 година 
Общинския съвет на община Враца прие Правилника за работа на 
Консултативния съвет по въпросите на  туризма. Предстои заседание на 
Консултативния съвет по туризъм на 11 октомври от 16 часа в Заседателната 
зала на общината. 
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Хотел „Чайка” – домакин на  
семинар на УНИЦЕФ 

 

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

областни стратегии за социални услуги”. Любезните домакини от комплекса 
посрещнаха 40-те участници в семинара, състоял се от 28 до 30 септември с 
присъщия си професионализъм и гостоприемство. Семинарът включваше 
осем сесии по програма и приключи с практически упражнения. 


