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МЕСЕЧЕН  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

 

Месец ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ  2015 година  

 

 

 

 

Участие на Община Враца в 

международната 

туристическа борса 

«Ваканция Спа Експо» 2015 

 

 
 

 

Тазгодишното участие на 

Община Враца в най-голямата 

туристическа борса „Ваканция и 

Спа Експо”от 12 до 14 февруари 

в Интер Експо центъра в София 

беше под надслов „Враца- град на съкровища”. Темата на 

представянето и визията на изцяло новия щанд са 

подчинени на този девиз. И това не е случайно. От 15 

април до 20 юли 2015 г. във френския Лувър  ценни 

експонати от съкровището от Могиланската могила във 

Враца  и от Рогозен ще бъдат включени в изложбата на  

тракийската култура ”Епопеята на тракийските царе: 

Археологически открития в България”, организирана от 
Министерството на културата.   

  В зала 3 на Интер Експо център щандът на Община 

Враца  изненада участниците на изложението с 
впечатляваща и нетрадиционна визия и дизайн, 

пресъздаващ съкровищата, открити на територията на 

Врачанска област и експонирани в Регионалния  

исторически музей. На посетителите на щанда бяха 

представени новите брошури, рекламиращи културно-

историческия туризъм и възможностите за настаняване във 

Враца в хотелите и къщите за гости,както и подробна карта 

на града и околностите. 

„Тракийски цар” и „царица” от тракийското племето Трибали, населявали 

териториите около Враца посрещнаха министър Николина Ангелкова от Министерството 

на туризма и останалите официални лица. Стартът на изложението на щанда бе даден от 
зам-кмета г-жа Георгиева, която пожела успешно представяне. Гостите на нашия щанд 

имаха възможността да се снимат със „съкровишата”, а през втория ден можеха 

собственоръчно да оцветят светломразеца от пешерата „Леденика”, подпомогнати от 
аниматорите от общинското предприятие „Спорт и туризъм”.  

Особен интерес предизвика презентацията „Враца- град на съкровища”, 

представена атрактивно от доцент д-р Нарцис Торбов от Регионалния исторически музей- 

Враца. 
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Заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма 

 

 
 

 

 

На 27 февруари от 11 часа в 

Заседателната зала на община Враца се състоя 

първото за 2015 година заседание на 

Консултативния съвет по въпросите на туризма. 

В дневния ред на заседанието бяха включени 

Отчет в областта на туризма съгласно 

Програмата за 2014 година и обсъждане на 

проекта на Програмата за развитие на туризма за 

2015 година. След активни дискусии и 

обсъждане, КСВТ одобри Отчета и проекта на 

Програмата за 2015 година, която ще бъде 

внесена за одобрение и гласуване в следващото 

заседание на Общинския съвет. 
Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2015 година е отворен и 

гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване. 

След одобрението от Общинския съвет, Програмата за развитие на туризма ще 

бъде качена на сайта на Община Враца в Раздел „Туризъм”. 

 

 

Реклама в специалното издание на списание „Туризъм и отдих”, 

посветено на туристическата борса „Ваканция Спа Експо” 
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Тракийският наколенник от 
Могиланската могила е рекламно лице 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прочутият тракийски наколенник от Могиланската 

могила във Враца стана рекламно лице на 

кампанията на френското посолство у нас. Целта е 

да се съберат дарения за реставрацията му, до 

която остават броени дни. Той ще бъде една от 
звездите на българската изложба в Лувъра, чието 

откриване е на 15 април и ще продължи до 20 юли в 

самостоятелното крило „Ришельо” на прочутия 

музей. 

Наколенникът е открит през 1965 година. Той е 

реставриран за първи път седем години по-късно, 

но недостатъчно, за да може да пътешества 

безопасно. Вече близо половин година д-р Петя 

Пенкова работи върху него. Той е сребърен, с така 

наречената листова позлата върху него. 

Наколенникът не е избран случайно за рекламно 

лице на благотворителната кампания, защото  

реставрацията е най-скъпа. Той е на близо 2 500 

години.  

Това, което ще виждат първо посетителите 

на Лувъра, щом влязат през стъклената пирамида 

ще бъде българската изложба. 
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Враца включена в проекта 

 „50-те малко познати 

туристически обекти в България” на 

Министерството на туризма 

 

 

Етнографско-възрожденският комплекс „Св.Софроний Врачански” и пещерният 
манастир „Св. Иван Пусти” са двата обекти, които Министерството на туризма е включило 

в рекламния проект за популяризиране на малко познатите туристически обекти в 

България. Проектът има за цел да привлече български и чуждестранни туристи по тези 

обекти, да засили туристопотока и да покаже малко познатите красоти на България, като 

даде „тласък” на вътрешния туризъм. Кампанията на туристическото министерство ще 

продължи 10 месеца, за да разкрие скритите пред очите ни красоти на България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на влажните зони организираха ДПП 

"Врачански Балкан" и Природозащитен 

център „Натура” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с отбелязването на 2 февруари - Деня на влажните зони Дирекция на 

Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и 

Природозащитен център „Натура” организираха серия от образователни инициативи. В 

рамките на няколко дни в центъра се проведоха образователни презентации и игри за 

ученици от НУ „Софроний Врачански”, клуб по екология „Таралежите“ към 

Природоматематическа гимназия Враца, клуб „Скакля“ и клуб „Сървайвър“ от Езикова 

гимназия - Враца.  

Заключителната инициатива под мотото на кампанията „Влажните зони и нашето 

бъдеще“ се състоя в аулата на СОУ „Христо Ботев” със специално подготвена програма от 
екоклуб „Детелините“ и РИОСВ-Враца. 
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Любовта, дивите животни и планината в 

Природозащитен център „Натура” 

 
По случай 14 февруари – деня на 

влюбените Дирекция на Природен парк „Врачански 

Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и 

Природозащитен център „Натура” откриха 

фотоизложба “Дива любов ”/ Wild love/ в ПЦ 

Натура. 

 

 

 

 

Изложбата 

показва интересни кадри от брачното поведение на 

различни животни, срещащи се на територията на 

Природен парк “Врачански Балкан”. Всеки от гостите на 

изложбата имаше възможност да изработи 

екстравагантна картичка- влюбено таралежче за Св. 

Валентин. 

По време на инициативата се проведе томбола за 

най- чаровна снимка на двойка животинки и награди, 

осигурени от Природозащитен център "Натура". На специално табло ученици от ПМГ 

Враца и СОУ „Христо Ботев” писаха и рисуваха своето любовно послание към любимия 

човек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започна курс по Пещерно 

дело в Природозащитен 

център "Натура" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спелео клуб „Стрешеро“ със съдействието на Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организират курс по Пещерно 

дели и алпинизъм. Курсът се провежда в Природозащитен център „Натура” и е с 
продължителност 2 месеца.  

По време на обучението се овладяват различни техники за пускане с рапел, 

осигуряване, оказване на първа помощ и др. 
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Занятията се провеждат вечерно време, събота и неделя, според удобното време 

на курсистите. В програмата е включено и посещения на пещери в региона. 

Курсът е подходящ за ученици, студенти и възрастни. След успешното му 
преминаване се издава сертификат. 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: Маринела Петрова 

Директор Дирекция „ОКСТ” 

 

Изготвил: Бойка Банкова 

Главен експерт Туризъм 


