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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Месец ЮНИ 2011 година  

     
 

                                                            
 
 
 
  Общинският съвет одобри Програмата за 
за развитие на туризма в община Враца за 
2011 година 
 
 
  
 

 
На  заседание, състояло се на 28 юни, Общинският съвет  одобри на второ 
четене Програмата за развитие на туризма за 2011 година. Програмата вече 
може да бъде видяна  на сайта на общината. 
 
 

 Списание „Туризъм и отдих” публикува рекламен материал в 
летния си брой 

 
Специализираното списание „Туризъм и отдих” включи рекламен 

материал за Регионалния исторически музей на Враца в летното си издание. 
Списанието се разпространява по време на туристически борси и форуми, 
както и в пунктовете за продажба на печатни произведения  и рекламира 
възможностите за развитие на туризма в отделните региони. 

 
 

 
 
Врачанската екопътека- отново 
безопасна за туристите 
 
 
Служители на Дирекция на природен парк 
„Врачански Балкан” подмениха паднала 
стълба по Врачанската екопътека. Новата 
стълба е преместена на ново място с 
конзола, поради опасност от падащи камъни 
и течаща вода по склона на планината. 

Честите и поройни валежи през месеците май и юни са основна причина за 
разрушаването на инфраструктурата на екопътеката. След направената 
рехабилитация екопътеката е безопасна, но трябва да се внимава  за 
хлъзгавите участъци близо до реката и водопада. 
 
 



 2 

 
 
Еднодневни разходки във  
Врачанския Балкан  
 
 
 
За втора поредна година Дирекция на 
Природен парк "Врачански Балкан" и 
Природозащитен център „Натура” 
организират еднодневни излети на 

територията на парка. Всяка събота гражданите и туристите могат да се 
включат в организирани посещения по Врачанската екопътека, водопада 
Скакля и Скалните гъби край Згориград, за което се грижи квалифициран 
водач от Дирекцията на парка, който  осигурява приятното и безопасно 
преминаване през маршрутите. 
 
 
 

 
 
 
 
5 юни - Световния ден на 
околната среда 
 
 
 
 
 
 
Световният ден на околната среда 

е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие 
върху околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г. и 
днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в 
глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и 
действия в тази насока. 
Темата на Световния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: 
Природата на Ваше разположение” с цел насърчаване  опазването на горите 
и устойчивото потребление за "зелен" растеж и в подкрепа на инициативата 
на ООН – Международна година на горите.  
Световният ден на околната среда е ден, в който всеки трябва да 
предприеме действия за запазване на планетата за бъдещите поколения със 
загриженост и  отговорност за нейното съхранение! 
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Световен ден на вятъра – 15 юни 
  
 
 
 
 
Световният ден на вятъра започва да се 

отбелязва в Европа през 2007г., а през 2009 година по света. В този ден 
всички можем да научим повече за вятърната енергия и предимствата й. 
Световният ден на вятъра е ден за насърчаване на вятърната енергия и 
възможностите й да промени света, в който живеем. Това е ден, в който си 
правим равносметка за експлоатацията на вятърни електроцентрали и 
използването на възобновяемите енергийни източници. 
На 15 юни се организират хиляди публични събития по целия свят. България 
за пореден път  отбелязва Световния ден на вятъра с различни инициативи. 
 
 
 
 

 
Планинско колоездене и състезание 
във Врачанския Балкан 
 

 
Национално велорали стартира на 12 

юни 2011 година във Врачанския балкан.  
Състезанието се организира за първи път и 
е инициирано от Инициативен комитет за 
развитие на планинското колоездене в град 
Враца с подкрепата на Дирекция на 
природен парк "Врачански Балкан", Община 
Враца и ПСС. 

53-ма участника от Белгия, България 
и Чехия взеха участие. Те трябваше да преминат маршрут с дължина 31 км. и 
обща положителна денивелация от 1500 м., като най-голямо 
предизвикателство се оказа изкачването на връх Бук и стръмното спускане 
към с. Згориград. По трасето бяха разположени 14 контролни пункта с 
подкрепителни напитки и храна. 

Победители при мъжете са Александър Александров от Враца и Уоутър 
Келпе от Белгия, а при жените Катержина Весели от Чешката република. При 
младежите най-добре се представи Виктор Симеонов от град Козлодуй. 
Церемонията по награждаването бе проведена пред Алпийския дом, където 
всички участници получиха грамоти за своето участие, а победителите - 
награди, осигурени от спонсорите на мероприятието.  
 
 
 
 
 


