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ОООтттчччеееттт   
 за работата на Дирекция „Развитие на ГО, туризъм, 

спорт и оперативни програми”  

през периода януари – юни 2008 г. 
 

Водещо начало в работата на нашия екип е разбирането, че трябва да решава проблеми, а 

не да създава такива. 

Работата на екипът ни е насочена към постигане на целите в Управленската програма 2008-

2011, Общинския план за развитие 2006-2013, Областната стратегия за развитие 2005-2015 и 

Стратегията за развитие на СЗРП – 2005-2015 г., както и максимално използване на 

възможностите, които ни предоставят националните и оперативни програми, европейските 

програми за разработване на проекти, осигуряващи привличане на инвестиции в нашата 

община и неговото популяризиране като атрактивно място за живеене, работа и туризъм. 

 

1. Структуриране на Дирекцията, разработване на организационни и планови документи 

 

Структуриране на дирекцията 

С решение N 5/26 ноември 2007 г. с Протокол N 2, новият Общинският съвет одобрява промени 

в структурата на общинска администрация – Враца, с която се създава дирекцията и двата 

отдела в нея – отдел „Оперативни програми” (5 бр.) и отдел „Туризъм, спорт и развитие на ГО” 

(6 бр.). Новата структура, новите длъжности и промените в Наредбата за държавните 

служители наложи: 

- разработване на длъжностни характеристики на експертите в дирекцията и 

отделите; 

- актуализация на Устройствения правилник на общината; 

- подготовка на конкурси за вакантните места в дирекцията; 

- провеждане на конкурсите за началник отдели – оперативни програми и 

туризъм, спорт и развитие на ГО; 

- атестиране на служителите, съгласно Наредба за условията и реда за 

атестиране на служителите в държавната администрация; 

- разработване на индивидуални планове за работа през годината на експертите; 

Експертите в отдел „Туризъм, спорт и развитие на ГО” бяха назначени до края на м. януари’08, 

а в отдел „Оперативни програми” местата бяха заети чрез провеждане на конкурси за държавни 

служители до края на м. май’08. В момента, екипът в дирекцията е сформиран и работи по 

изпълнение на дейностите, за които отговаря. 

Изградихме екип, съгласно новата структура, създадохме условия за изпълнение на 

длъжностните задължения на служителите. Във връзка с големият обем документи, които се 

предоставят към проектите, както и за по-добро изпълнение на задачите ни е необходима 

размножителна техника (ксерокс). 

Планови и нормативни документи 

Бяха разработени и приети от Общинския съвет: 

� Средно-срочна програма за развитие на туризма в Община Враца. 
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� Спортна програма за работа през 2008 г.  

� Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. 

� Устав на регионално сдружение „От Дунава до Балкана” (Устава е приет от 

сдружението). 

Актуализация и отчети на стратегически планови документи: 

� Отчет за 2007 г. и актуализация на Краткосрочна програма за енергийна 

ефективност – 2008-2009 г. 

� Средносрочна инвестиционна програма 2009 – 2011 г. 

� Изготвяне на документация, доказваща капацитета на Общината за работа по 

големи инфраструктурни проекти. 

� Наредба за провеждане на 62-я международен туристически поход „Козлодуй – 

Околчица” 

Разработихме 4 стратегически планови документа и актуализирахме още 4 бр.  

 

2. Информация за инвеститори  

Подготвихме представяне на Общината пред италиански общини и направихме предложения за 

работа по инвестиционни проекти, които са от взаимен интерес. Набелязахме области за 

подготовка на съвместни проекти за финансиране по европейските програми. Зам.-кметът 

участва в среща с инвеститори от Италия организирана от Фондация за реформа в местното 

самоуправление (ФРМС), на която проведе срещи с няколко от фирмите, проявяващи интерес 

за инвестиции в България. Срещите бяха използвани за представяне на инвестиционните 

възможности във Враца. 

Подготвихме и изпратихме информационни материали и документи за инвеститори на 

търговска – икономическата служба към посолството на България в САЩ. 

Съвместно с ФРМС и Българското партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР) 

представихме възможностите за инвестиции в общината пред инвеститор от САЩ.  

Поддържаме и актуализираме информация за инвестиционните възможности в общината (на 

български и английски език) за държавните регионални структури, общинските фирми, 

доставчиците на комунални услуги, бизнеса, НПО, образователните институции и здравните 

заведения на сайта www.invest.bg, менажиран от ФРМС.  

Като част от цялостната политика за повишаване привлекателността на региона и привличане 

на инвеститори участвахме в цялостната организация и провеждане на първия икономически 

форум във Враца – Форум «Дунав», който се проведе под мотото „Обединяване на ресурсите 

за развитие на регионите”, в рамките на 2 дни – 10 - 11 юни 2008 г. В две от сесиите на форума 

презентации направиха зам.-кмета – Т. Милева (Враца – европейска туристическа дестинация) 

и директора на дирекцията В.Божинова (Общината – катализатор на икономическото развитие). 

Оценката на външни експерти е, че този форум е проведен на изключително високо ниво и е 

един от най-добрите регионални икономически форуми, провеждани до сега в България. 

Провеждането на икономическият форум е част от дългосрочният план за развитие на 

общината. Спазването на регионален подход в планирането и налагането на една дестинация, 

както и комплексния подход при нейното разглеждане, заедно с активната роля на местната 

власт, наличието на местна общност – домакин, са включени в Програмата за развитие на 

туризма.  
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3. Работата по одобрени проекти 

 

3.1. Проекти по предприсъединителните програми 

 

Продължихме работата по 11 от проектните предложения на общината по различни програми, 

стартирали през 2007 и работим за тяхната успешна реализация. Това са проектите към: 

� Социално-инвестиционния фонд („Нови социални услуги в с. Паволче”);  

� Фонд Козлодуй (Енергоефективно улично осветление в населените места на 

Общината и Саниране на публични обществени сгради). На 25.06.2008 г. беше 

подписано Споразумение между МИЕ и Община Враца за саниране на публични 

общински сгради за 200 хил.евро (ОУ „В.Левски”, СОУ „Христо Ботев” – база 2 и 

Детска градина 5); Предстои подписване на такова и за уличното осветление, на 

стойност 496 хил.евро; 

� Програма ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройство по 

проектите за „Рехабилитация на инфраструктурата на индустриалните зони във 

Враца”, от които единият беше одобрен за изпълнение – „Рехабилитация на 

инфраструктурата в хранително-вкусовата зона”, на стойност 1,5 млн.лв. + 

проектиране, тръжни процедури, избор на изпълнител и строителство; 

� ПУДООС – проект за „Божия мост” (завършен 30 май’08, тържествено открит от 

кмета на Община Враца и представен пред обществеността и медиите), „Корекция 

на Медковско дере” (внесени документи за до финансиране на дейностите по 

проекта на стойност 281 хил.лв.;  

� Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради, проект на ПРООН 

и МРРБ, в който беше одобрена и Община Враца.  Ние организирахме 

разпространение на информационните материали и давахме консултации на 

гражданите. В крайна сметка, не се стигна до съгласие на етажна собственост от 

Враца за включване в проекта. 

� Реконструкция на водоснабдителен водопровод по ул. „Васил Кънчов” и ул. 

„Илинден” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство; 

 

Работим по 3 одобрени проекта, в които Община Враца е партньор на неправителствени 

организации. Това са Клуб „Приятели на ПП „Врачански балкан”, Търговско – промишлена 

палата, Враца и Администрацията на окръг Долж – Румъния. Трите проекта са финансирани по 

Програма ФАР – ТГС България – Румъния. И трите са насочени към създаване на нови 

туристически продукти, нов туристически информационен център и повече реклама за региона.  

 

3.2. Проекти по оперативните програми 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 

По първата стартирала оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” имаме спечелен 

проект, който изпълняваме със сдружение МОСТ – Враца - Чрез социални услуги – за достоен 

живот -  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за 

независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора 

– дейности Социален асистент и Домашен помощник“.  

В продължение на една година 15  хора с увреждания и 15 самотно живеещи възрастни лица 

ще получат по осъвременена методика   социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен 
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помощник”, като от една страна ще се подкрепи социалното включване на лица с трайни 

увреждания и на самотно живеещи възрастни хора, а от друга страна ще се разширят 

възможностите за увеличаване степента на трудова заетост чрез наемането за социални 

асистенти и домашни помощници на 20  безработни лица или специалисти или студенти, 

търсещи допълнителна работа. 

Общата стойност на проекта е 92 522 лева, като исканата сума за безвъзмездна помощ е 85 

500 лв. ( 92,41%;  останалата сума се набира от потребителски такси).  

Партньорът Община Враца  участва в дейностите, свързани основно с информационната 

кампания, подбор на социални асистенти и домашни помощници, мониторинг на проекта, 

съдействие при контакти с други институции в зависимост от текущите проблеми в хода на 

изпълнение на планираните дейности, насърчаване и улесняване включването на 

потребителите  в социални и културни събития. Изпълнението на проекта ще допринесе за 

подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора  и 

за намаляване на риска от тяхна зависимост от институционални грижи. 

 

4. Разработени и внесени за разглеждане проекти 

4.1. Европейски програми 

През отчетния период разработихме 5 проектни предложения. По едно към: 

� ИНТЕРЕГ;  

� Посолството на Франция;  

� Програма ФАР към Министерството на финансите;  

� ФАР-ТГС Румъния – България; 

� Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда 

(ПУДООС) към МОСВ.  

Това са: 

� Проект по ИНТЕРЕГ IV – програма на ЕС за междурегионално сътрудничество, която 

насърчава обмена на опит и добри практики между регионалните и местни власти с цел 

подобряване на ефективността на регионалната политика. В партньорство с 

организации и общини от Лондон, Барселона, Болоня, Бремен, Палма де Майорка, 

Чехия, Полша, Гърция, Франция и България (Враца) подготвихме предложение за 

“Добри практики за устойчив градски транспорт чрез регионални и местни политики”. 

Проекта е внесен за разглеждане. 

� Проект по Програма за децентрализирано сътрудничество с Франция – подготвена е и 

изпратена във френското посолство документация за работа в 3 направления – 

културно, социално и икономическо сътрудничество. 

� Проект по покана на Министерството на финансите – Насърчаване на образователната 

интеграция на ученици от ромски произход, чрез подобряване на училищната 

инфраструктура в с. Тишевица, който цели модернизиране на училището и подобряване 

на условията за провеждане на процеса на обучение в него. 

� Подготвихме предложение по програма ФАР - ТГС Румъния – България, по проект с 

Агенцията за предприемачество в Крайова, който е насочен към създаване на 

партньорска мрежа в публичния и неправителствения сектор. В бъдеще, мрежата ще 

работи по проекти за подобряване на градската среда и успешни европейски практики. 
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� Подготвихме документацията по проект за „Изграждане на клетки 2.1. и 2.2” към 

Регионалното депо за ТБО, за финансиране от ПУДООС, в съответствие с изискванията 

на управителния съвет, съответните икономически обосновки, разрешенията от 

заинтересованите инстанции и др. Поради ограничения размер на средствата в 

ПУДООС и големия брой приети вече проекти и след проведени срещи с министъра на 

околната среда започнахме подготовка за кандидатстване по ОП „Околна среда”, по 

която съществува по-голяма вероятност за финансиране. 

 

4.2. Подадени проекти по оперативните програми 

По Оперативна програма „Регионално развитие”  

� Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно 

обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца.   

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 

осигуряване подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е 

разработен проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места 

чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община 

Враца”.  Той предвижда  обновяване  и модернизиране на  учебната среда,  създаване 

на  естетични и безопасни съвременни условия за учениците и учителите в 2 начални 

училища (НУ ”Любен Каравелов” и НУ ”Иван Вазов”), 2 основни училища (ОУ 

”Св.Св.Кирил и Методий” – Враца и ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Девене), 

прогимназия – „Цвета Кръстенякова”, 2 средни общообразователни училища (СОУ 

”Козма Тричков” и СОУ ”Васил Кънчов”- Враца), 2 профилирани гимназии (Езикова 

гимназия ”Йоан Екзарх” и Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” – 

Враца), спортното училище “Св. Климент Охридски” – Враца, 3 целодневни детски 

градини – ЦДГ№ 13, 14 и 17 и  детска ясла № 6 . В проекта са включени и мерки за 

повишаване на енергийната ефективност, като  в 5 училища и в 4 детски заведения 

старата амортизирана дървена дограма изцяло ще се смени с AL и PVC дограма. В 4 

училища ще са реализирани цялостни мерки за енергоспестяване – топлоизолация, 

внедряване на системи за автоматично управление на топлоснабдяването. Предвидени 

са енергийни одити за 4 училища и 6 детските заведения. Чрез изграждане на рампи в 7 

образователни институции ще се подобри достъпа на лица с увреждания. Училищата и 

детските градини ще получат оборудване, свързано с провеждането на лабораторни 

упражнения, усъвършенстване методите на преподаване, изготвяне на презентации, 

подготовка на проекти от самите учители и ученици по различни програми, свързани с 

образованието. Проектът е с планиран бюджет 5 999 872 лв. и е внесен в Министерство 

на регионалното развитие на 29.02.2008 г.  

Подадени проекти по ОП ”Регионално развитие” – 1 бр. проект на стойност 6 млн.лева. 

По Оперативна програма „Околна среда”  

 

� Преработване на Интегрирания проект за водния цикъл на град Враца  

В търсене на подходящи варианти за реализацията на най-големия проект на България 

и Община Враца към Кохезионния фонд се наложи разработване на различни по 

стойност и дейности проектни предложения, съгласно изисквания на Министерството на 

околната среда, Министерството на финансите и Министерството на регионалното 
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развитие и благоустройство, възникнали след одобрението на ОП „Околна среда”, както 

и подготовка на тръжни документации, свързани с подготовка и избор на звено за 

управление на проекта. Проектът беше разработен в 2 варианта – за 41,7 млн.евро и 

69,7 млн.евро, което беше свързано с преработване на финансовия анализ, 

предпроектното проучване, приложенията, споразуменията и др. документи няколко 

пъти. В крайна сметка, подадохме варианта (69,7 млн.евро), който е най-добър за 

цялостната рехабилитация на мрежата и гражданите на Враца.  

� реконструкция на стоманен водопровод от язовир Среченска бара до град 

Враца и замяна на 33 315 м азбесто-циментовия водопровод с водопровод от 

HDPE тръби или тръби от стъклопласт;  

� реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с дължина 77 749 м на три 

етапа – I – 23 144 м, II – 23 517 м и III – 31 088 м;  

� реконструкция на канализационни колектори – 8,057 км и на вторична 

канализационна мрежа – 13,112 км;  

� изграждане на канализация на не-канализирани улици в гр. Враца – кв. Бистрец 

и Кулата с дължина 25,524 км и  

� реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води 

(ПСОВ)– гр. Враца.  

Проектът е внесен в МОСВ на 30.05.2008 г.  

� Финансов анализ и подготовка на тръжна документация за  инвестиционен проект 

„Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци  от 

Община Враца и Община Мездра”. 

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ 

за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма 

„Околна среда 2007 - 2013 г.” Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци” е разработен проект “Финансов анализ и 

подготовка на тръжна документация за  инвестиционен проект „Изграждане на клетки 

2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци  от Община Враца и Община 

Мездра”. В него са  предвидени дейности, с които да се осигури максимална готовност 

за подготовка на необходимите документи за кандидатстване за финансиране на 

строителни дейности по изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионалното депо за 

твърди битови отпадъци Враца-Мездра, каквито са финансовия анализ и тръжните 

документи. Общата стойност на проекта е 118502 лв. и е внесен в МОСВ на 06.06.2008 

г.  

Подадени проекти по ОП ”Околна среда” – 2 бр. проекти на стойност около 73 млн.евро. 

 

5. Проекти в процес на разработване 

 

По Оперативна програма „Регионално развитие”  

 

В процес на разработване са общо 2 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “Подкрепа за 

осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - Компонент 2: “Социална- 

инфраструктура” и Компонент 3: „Културна инфраструктура”. 
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Подготвяния проект по социалната инфраструктура е „Изграждане на втора база към Дома за 

стари хора – разширение и предлагане на нови услуги за възрастните хора”. Общата стойност 

на проекта е 5, 9 млн. лв. 

Подготвяния проект по културната инфраструктура е „Враца – европейска културна 

дестинация”. Общата стойност на проекта е 5, 9 млн. лв. Проектът включва: 

� Хидроизолация на покрива и вътрешни ремонти в Драматично-куклен театър – 

Враца; изграждане на рампа към входа на камерна и куклена зали; 

� Основен ремонт на покрива и вътрешни ремонти в Младежки дом – Враца; 

� Основен ремонт на Къща-музей „Андрей Николов” – Враца; 

� Извършване на одити за енергопотребление на Драматично-куклен театър – Враца 

и на Младежки дом – Враца; 

� Доставка на оборудване за културни дейности – за Драматично-куклен театър – 

Враца и Младежки дом – Враца. 

Осъществяването на предвидените дейности ще реши проблемите с течовете  от покривите и 

рушенето на вътрешните стени на горепосочените културни институции. Ще бъде създадена 

благоприятна среда за провеждане на културните дейности, ще се подобри достъпа на лица с 

увреждания до театъра и ще се набележат последващи мерки за повишаване енергийната 

ефективност на сградите. Доставеното по проекта оборудване ще допринесе да се постигне 

усъвършенстване на творческия процес, прилагане на съвременни техники и повишаване 

качеството на изнесените представления, с възможност за превод на чуждестранни постановки 

при международни участия.  

Къщата-музей “Андрей Николов” отново ще се превърне в притегателен център за млади 

художници и ще се популяризира  творчеството на бележития ни съгражданин, издигнал 

българската скулптура до върховете на европейското изкуство. В резултат на проекта, 

условията, в които се провеждат международни и национални прояви ще  отговарят на 

съвременните изисквания и на представата за комфорт и естетика.   

Това от своя страна ще  повиши конкурентноспособността и привлекателността на региона и 

ще допринесе за развитието на културния туризъм. 

Започнахме работа по проектно предложение по приоритетна ос 2 „Регионална и местна 

достъпност”, операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” по схемата „Подкрепа 

за устойчиво и интегрирано местно развитие  чрез рехабилитация и реконструкция на 

общинската пътна мрежа”. Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за 

проекта е 5 млн.лв. Проектът на общината предвиждаше рехабилитация на пътната 

инфраструктура - избор измежду няколко на няколко пътни отсечки от общинската пътна мрежа 

– Враца – Згориград, Тишевица – до границата с община Мездра; Тишевица – Голямо Пещене; 

Голямо Пещене – Баница; Власатица – Краводер; Враца – Веслец; Девене – Три кладенци – 

Лесура; Три кладенци – Галатин.  

Поради отсъствието на разработени технически проекти (по смисъла на ЗУТ) не успяхме да 

подадем проектно-предложение. Отсечките от общинската пътна мрежа, които имаха готови 

технически проекти, не бяха избираеми според критериите за допустимост по грантовата схема. 

Разработвани проекти по ОП ”Регионално развитие” – 2 бр. проект на стойност 12 млн.лева. 

Проектите, които се разработват, ще допринесат за решаването на редица проблеми като 

амортизирана техническа инфраструктура, сграден фонд с ниска енергийна ефективност, 
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недостатъчна и остаряла материално техническа база в социалната, образователната и 

културна сфера. В случай на спечелено финансиране: 

� ще бъде създадена благоприятна среда за провеждане на културните дейности, ще 

се създадат условия за прилагане на съвременни техники  с цел повишаване 

качеството на театралните  представления; 

� Къщата-музей “Андрей Николов” отново ще се превърне в притегателен център за 

млади художници и ще се популяризира  творчеството на бележития ни 

съгражданин, издигнал българската скулптура до върховете на европейското 

изкуство; 

� условията, в които се провеждат международни и национални прояви ще  отговарят 

на съвременните изисквания и на представата за комфорт и естетика.   

� ще се подобри нивото на В и К услугите в качествено и количествено отношение, 

значително ще намалеят водните загуби ; ще се подобри  базата за устойчива 

работа на водните и канализационни услуги; 

� ще се постигне  съответствие с мерките за околна среда на ЕС, във връзка с 

Директивите за питейната и отпадна вода.  

� ще се постигане  пълна проектна готовност за кандидатстване с проект по ОП 

„Околна среда”  за изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови 

отпадъци  от Община Враца и Община Мездра.  

Тези резултати от своя страна биха  повишили конкурентноспособността и привлекателността 

на региона и биха допринесли за цялостното му развитие.   

Оперативни програми, по които работи Община Враца – 3 бр. ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”. 

Спечелени проекти по ОП – 2 бр. (ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Регионално 

развитие”) 

Проекти в оценителна комисия 2 бр. – 1 бр. по ОП „Регионално развитие”, внесен на 

29.02.2008, 2 бр. по ОП „Околна среда”, внесени на 30.05.2008 и 06.06.2008 г.  

Проекти в процес на подготовка – 2 бр. по ОП „Регионално развитие”. 

Обща стойност на проектите по оперативните програми – 164 млн.лв. 

Проектите са средство за по-добри публични услуги, за по-добър бизнес, за по-добър живот, за 

това усилията ни са насочени към максимално използване на възможностите, които 

предоставят националните и европейски програми за подготовка на проектни предложения и 

търсене на финансиране за тяхната реализация.  

 

6. Изграждане на партньорства с бизнеса, младежки и неправителствени организации 

Актуализирахме базата данни за НПО в Общината с цел изготвяне на регистър и проведохме 

редица срещи с една част от тях. 

Участваме в заседанията на Областния съвет за сътрудничество по Закона за насърчаване на 

заетостта, на който се обсъждат мерки, свързани със заетостта и се оказва съдействие на 

фирмите при наемане на допълнителна и по-квалифицирана работна ръка. 
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Подготвихме и учредихме Консултативен съвет по туризъм в Община Враца, който прие 

Правилник за работа, програма и одобри първите представяния на общината на туристически 

изложения. 

Създадохме «Общинска комисия по категоризация» и изработихме оперативен план за работа. 

Комисията извърши значителна по обем работа, свързана с разглеждане на документите за 

категоризиране, прекатегоризиране и нова регистрация.  

На първият икономически форум в Северозападният регион – Форум «Дунав» Община Враца и 

другите общини от региона представиха потенциала за развитието на туризма, както и по-

важните им проекти, залегнали в общинските планове.  

Организирахме и участвахме в провеждането на младежката инициатива „Мениджър за един 

ден”, в който участваха 5 училища от Община Враца. 

Подготвихме и участвахме в инициативата на Министерство на околната среда и водите и 

Държавна агенция по горите – „Да засадим дърво”. 

Като партньори на Младежкия дом изпълняваме съвместно проект за Младежки 

информационен център - Враца. Работим по изготвяне на програма за дейностите, уточняване 

на график за участие на експертите при организиране на обученията и др. 

 

7. Туризъм 

Община Враца, в партньорство с общините от региона работи за развитие на Северозападна 

България и превръщането й в регион, който ще промени туристическата карта на Европа. Ние 

провеждаме активна политика за формиране на маркетингов микс на дестинацията, а 

изграждането на партньорства и координираност с другите общини и организации е 

приоритетна задача на публичната власт. В търсене на устойчиво развитие на туризма на 

местно, регионално, национално и международно равнище, действията са насочени към 

осигуряване на туристическа практика, която задоволява интересите на местното население и 

съхранява природните и социално - културните ресурси на Врачанския край.  

За да представяме по-добре възможностите за туризъм в общината, разработихме рекламни и 

информационни материали (туристически маршрути и еко-пътеки, селски туризъм, за културно-

историческото наследство в региона, за кампанията „Символите на Враца”) и продължаваме 

подготовката на нови и атрактивни туристически брошури, CD, флаери и др. Подготвихме 

информация за общината за туристическия профил на Област Враца, за румънско списание 

„Bulgaria pulse” и тур-операторски фирми от страната. 

През този период организирахме представянето на Общината в три международни 

туристически изложения – едно в чужбина и две в страната. 

� Туристическо изложение в Словакия –  16 -18 януари 2008 г. 

� Международната туристическата борса „Ваканция спа/експо 2008” в София – 21-

23 февруари 2008 г. 

� Представяне на Община Враца на Туристическата борса „Културен туризъм” в 

гр. Велико Търново – 16-18 април 2008 г. 

� Представяне на общината с информационни материали в Букурещ. 

За първи път, организирахме официално и публично откриване на туристическия сезон във 

Враца, където бяха поканени да участват различни организации и фирми от общината с 
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изложбени щандове. Община Враца също имаше свой щанд, на който представи 

туристическите рекламни материали и възможностите за алтернативни форми на туризъм. 

За първи път, цялостната организация по провеждането на 62-я международен туристически 

поход „Козлодуй – Околчица” бе извършена от Община Враца, дирекция РГОТСОП. В похода 

взеха участие рекорден брой участници от страната и чужбина. Организацията изискваше 

финансово обезпечаване на мероприятията, което беше направено в партньорство с Областна 

администрация – Враца, а средствата изцяло осигурени от Министерството на финансите. 

Успяхме да осигурим близо 2 пъти повече средства, с които закупихме подходящ туристически 

инвентар и безопасни условия за провеждане на похода, облагородяване на района, през който 

минава похода. Организацията изискваше провеждане на многобройни срещи, подготовка на 

тръжни документи, рекламни и информационни брошури, кореспонденция с чужбина, отчетни 

протоколи и др. 

Работим по подготовката за домакинството на „Кулинарна експедиция”, която ще се проведе 

през м.юли’08. Враца ще бъде отправна точка в Националната кулинарна експедиция, която ще 

събере българските традиционни ястия в Българска кулинарна енциклопедия. 

Основните ни проекти в областта на туризма са насочена към усвояване на нови практики и 

модели, създаване на разнообразни туристически продукти и развитие на наличните с 

привличане на инвеститори, не само от България, но и от чужбина.  

Работата ни ще продължи към повишаване на конкуретнтноспособността на бизнеса в областта 

на туризма чрез усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с туризма; чрез 

разработване на специални програми, чрез създаване на бизнес клъстери и публично-частни 

партньорства;  както и чрез изграждане на подходяща туристическа инфраструктура. 

 

8. Спортни мероприятия 

В съответствие с нашата политика на подпомагане и развитие на масовия спорт сред 

подрастващите работим за създаване на подходящи условия за спортуване на учениците в 

училище и в свободното им време, с цел изграждане на личностните им качества, за 

утвърждаване на спорта и туризма в бита на младите хора, за създаване на условия за спортни 

занимания на инвалиди. Спортно-туристическата програма беше приета от Общинския съвет и 

включва повече от 50 спортни мероприятия. Организирахме и проведохме: 

� Ученически игри - 2007/2008 г. по плуване, шахмат, волейбол - като се провеждат 

ежедневно състезания в три възрастови групи – 5 - 7 клас; 8 -10 клас и 11 - 12 клас 

момчета и момичета. Участват общо 32 отбора с 320 участници. Това е най-масовото 

участие от 9-те вида спорт от „Ученически игри 2007/2008 г." Враца е домакин на 

волейбол - девойки - ПМГ „Акад. Иван Ценов" и след успешно представяне - 5 победи и 

1 загуба, заемат III-то място и бронзови медали. Шахмат – отново ПМГ „Акад. Иван 

Ценов се класира на призовото IV™. 

� Програма по плуване за деца - Коледна ваканция - 2007/2008 г. 

� Провеждане на открит турнир по тенис на маса за юноши и девойки и провеждане на II 

кръг от Северозападна лига по тенис на маса - юноши, девойки, мъже и жени. 

� Турнир по лека атлетика за ученици III и IV клас „Лъвски скок". 

� Лекоатлетическа щафета по случай Деня на български спорт -17 май 2008 г. 

� Лекоатлетически крос в деня на Олимпизма - 23 юни 2008 г. в спортен комплекс 

„Христо Ботев" - Враца. 
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� Общински зимен спортно-туристически празник в местността „Учителски колонии" 

във Врачанския Балкан на 16.02.2008 г., в който участват всички основни и средни 

училища от гр. Враца, в който взеха се включиха над 500 участника.  

� Общинския спортно-туристически събор „Леденика 2008". 

� Общинско първенство по шахмат за деца и юноши и турнир по футбол за жени на 

малки врати (8 и 9 февруари 2008 г. ) 

� Общинско ученическо първенство по ски-слалом за купа „Пършевица”. 

� Общински работнически шампионат по мини-футбол-мъже. 

� Турнир по джудо за купата на Община Враца. 

� Регионален турнир по волейбол за юноши и девойки. 

� Участие в републикански турнир по таекуон-до на СК „Кум Рьонг". 

� Републикански първенства по гигантски слалом  - мъже и жени -ветерани - за купата на 

Община Враца. 

� Републикански турнир по спортна стрелба за купата на Община Враца. 

� Държавен турнир по кик-бокс стил лоу-кик. 

� Държавно първенство по водна топка - юноши младша възраст. 

� Турнир по лека атлетика „Ботева слава" за купата на Община Враца 

� Турнир по спортна стрелба с пневматична пушка. 

� Международен турнир по борба - свободен и класически стил за купата на община 

Враца. 

За шестте месеца на 2008 г. са проведени 30 спортно-туристически прояви от 50 предвидени за 

2008 г. Участваха над 1500 учащи се. Работим в тясна координация с Държавната агенция  за  

младежта  и  спорта.  

От началото на година е заявен сериозен инвестиционен интерес за изграждането на 

многофункционална спортна зала. 

 

Започната е процедурата по деактуването на Спортния комплекс във Враца от публична 

държавана в публична общинска собственост, със съдействието на Областния управител, 

Държавната агенция за младежта и спорта и МРРБ като е внесен за разглеждане от МС. 

 

За популяризиране на града с неговите талантливи съграждани, с използване на най-бързите 

канали за разпространение на информацията, с привличане на известни и талантливи българи 

за съмишленици в мисията ни да популяризираме своя край, използвахме и бенефисния мач на 

известния футболист Валентин Станчев. Двубоят се игра на стадион "Христо Ботев", Враца. 

Именно от тук започна кариерата на Станчев като футболист на местния Ботев. Мачът под 

надслов "Вальо и приятели" бе игран между отборите на "червените" с капитан Мартин 

Петров и "белите" с капитан Валентин Станчев. В шоуто се включиха Димитър 

Бербатов, Владимир Манчев, Емил Кременлиев, Красимир Безински, Илия Войнов, Валери 

Божинов, Тодор Гарев, Златко Христов, Пламен Киряков, Мартин Кушев, Гошо Гинчев, Илиян 

Илиев, Анатоли Нанков и други бивши и настоящи футболисти. 

Срещата бе свирена от съдийска бригада в състав Димо Момиров и Атанас Узунов. Те успяха 

да покажат жълти картони, включително и един на друг за съдийските си решения, както и да 

свирят няколко дузпи.  
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Президентът на ПФЛ Валентин Михов връчи на Станчев плакет и пожела неговите наследници 

във Враца да вкарат местния Ботев отново в професионалната "А" група. Около 10 

хиляди врачански запалянковци аплодираха футболните звезди. 

 

9. Участие в курсове за повишаване на административния капацитет 

 

� Зам.-кмет „Туризъм, спорт и оперативни програми” – Т. Милева 

1. Участие в семинар по ОП „Околна среда” 2007-2013 – подготовка на проекти, 

документи, формуляри, изисквания на Кохезионния фонд и др. 

 

� Директор „РГОТСОП” – В. Божинова 

1. Участие в семинар по ОП „Околна среда” 2007-2013 – подготовка на проекти, 

документи, формуляри, изисквания на Кохезионния фонд и др. 

2. Въведение в държавната служба – 12-15.05.2008 г., организиран от Института по 

публична администрация и европейска интеграция. 

 

През първото полугодие на 2008 г. експертите завършиха следните курсове: 

� н-к отдел „Оперативни програми” – Силвия Ганева 

1.  „Разработване и управление на проекти към ОП „Околна среда” – 31.03. – 04.04.2008, 

организиран от Института по публична администрация и европейска интеграция; 

2. „Подготовка и управление на инвестиционни проекти по ОП „Регионално развитие” – 22-

23.04.2008 г., организиран от „НСОРБ – АКТИВ” ЕООД – София; 

3. „Въведение в държавната служба” – 12-15.05.2008 г., организиран от Института по 

публична администрация и европейска интеграция. 

4. От началото на м.юни – започнато двумодулно обучение по английски език – група Б2. 

 

Завършеното обучение е с практическа насоченост и материалите от курсовете са в помощ в 

процеса на осъществяването на дейностите в отдела. 

� старши експерт „Обществени поръчки и тръжни процедури” в отдел „Оперативни програми”, 

Димо Рашоевски 

1. Участие в тридневен семинар в Банкя на тема: Взаимодействие на централната и 

местната власт с гражданските организации и не правителствените организации /НПО/; 

2. Обучение на новопостъпили държавни служители; 

3. Участие в обучение І-ви модул "Подготовка на проекти по ОП Околна среда 2007-

2013”, съгл. Писма вх.№ 6300-902/10.06.2008 и Е-2600-8276/11.06.2008г.; 

� главен експерт „Административен капацитет и Човешки ресурси” в отдел „Оперативни 

програми”, Искра Младенова 

1. Участие в семинар по проект „Насърчаване на образователната интеграция на ученици 

от ромски произход”. 

2. Участие в семинар на тема „Европейските фондове като източник на финансиране за 

селските райони” в ТПП Враца. 

3. Участие в обучение на тема „Въведение в държавната администрация” 13-16.05.2008 г. 

4. Участие в курс по английски език за напреднали от 2.06.2008 г.  
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� главен експерт „Регионално развитие” в отдел „Оперативни програми”, Теодора Иванова 

1. Участие в обучение подготовка на предпроектни проучвания по ОП „Регионално 

развитие” – 5 дневен курс, март 2008, София 

2. Участие в обучение на тема „Въведение в държавната администрация” 13-16.05.2008 г. 

 

� главен експерт „Административен капацитет и Човешки ресурси” в отдел „Оперативни 

програми”, Искра Младенова 

1. Участие в семинар – дискусия на тема „Устойчиво регионално развитие”, организиран в 

изпълнение на проекта за трансгранични сътрудничество България – Румъния. По 

време на семинара бяха дискутирани тенденциите за масов и алтернативен туризъм, 

използване на туристическия потенциал за устойчиво развитие, европейските 

стандарти и възможностите за интегрирано управление на природните и културни 

ресурси чрез Европейските Структурни Фондове. 

 

� главен експерт „Туризъм” в отдел „Туризъм, спорт и развитие на ГО”, Бойка Банкова 

1. Участие в обучение подготовка на предпроектни проучвания по ОП „Регионално 

развитие” – 5 дневен курс, март 2008, София 

2. Семинар „Изготвяне на предпроектни проучвания за инвестиционни 

проекти,финансирани от Европейския съюз за регионално развитие”, 04.03 – 

08.03.2008 г. София 

3. Институт за публична администрация и европейска интеграция, Семинар 

„Разработване и управление на проекти към ОП ”Околна среда”, 31.03 – 04.04.2008 г. 

Банкя 

4. „Структурни фондове на ЕС за туризма в България„, 26.05 2008 г. София 

5. Търговско-промишлена палата Враца, Семинар „Туристическо райониране на 

Република България„ 09.06.2008г. Враца 

 

� младши-специалист туристическа дейност и реклама в отдел „Туризъм, спорт и развитие на 

ГО”,  Драгомир Николаев Дамянов  

1. Изграждане на ферма за охлюви, 26 и 27 юни 2008 г. в гр. София. 

2. Национален дебат „Структурният диалог и младите хора в България, гр. Варна – 4-8 

юни 2008 г. 

 

В заключение, за първите 6 месеца на 2008 г., първата от мандат 2007-2011 г. с кмет инж. Тотю 

Младенов, най-важните мероприятия, които организира и изпълни Дирекция „РГОТСОП” са: 

� Активна работа по привличане на инвеститори, подготовка на маркетингови, 

информационни и рекламни материали, популяризиране на потенциала на Община 

Враца и възможностите за инвестиции в региона. Участвахме в три туристически 

изложения, две срещи в Брюксел, на които проведохме срещи с европейски 

депутати и комисари, обсъждахме възможностите за развитие на региона и 

инвестиции в нашата Община. 

� Работим в тясна координация с регионалните и държавни власти, особено в 

подготовката  на големите инфраструктурни проекти за Общината и изграждане на 
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партньорство с тях, което е гаранция за успешната реализация на инвестиционната 

ни програма. 

� Организирахме и проведохме първия икономически форум в СЗРП на 10-11 юни 

2008 г. във Враца, който се превърна в среща на бизнеса, местната и държавна 

власт, неправителствените организации и място за популяризиране на идеи и 

възможности. 

� Организирахме и ръководихме провеждането на 62-я национален туристически 

поход „Козлодуй – Околчица” с международно участие, осигурихме 2 пъти повече 

финансови средства, в програмата имаше нови атрактивни мероприятия, които 

създаваха настроение на участниците в похода. 

� Продължи работата по 11 одобрени проекта по различни програми. 

� Работим по 3 оперативни програми - ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП 

„Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, а проектите са на стойност 164 млн.лв. 

� Подготвихме 3 проекта, които са в оценителни комисия – 1 бр. по ОП „Регионално 

развитие”,  2 бр. по ОП „Околна среда”. В процес на подготовка са– 2 бр. проекти по 

ОП „Регионално развитие”. Подготвихме първия и най-големият (във водния сектор) 

проект на България към Кохезионния фонд, като изминахме един труден път на 

запознаване със сложната материя на новия програмен период на ЕС и 

хармонизираното българско законодателство. 

� Създадохме Консултативен съвет по туризъм, който прие правилник за работа и 

програма за действие. 

� Организираме първата в региона „Кулинарна експедиция, която ще се проведе през 

този месец. 

� Активно работим по повишаване на административния капацитет на експертите в 

дирекцията и взехме участие в 22 семинара, два Бизнес форума (Пловдив и Враца), 

няколко конференции: Втората годишна конференция на „Местната власт – 

парнтьор на бизнеса” (организирана от ФРМС), Конференция „Пари за 

инфраструктура и туризъм”, Третата среща на Комитета за наблюдение на големите 

инфраструктурни проекти на България по околна среда и транспорт и др. 

� Проведохме 30 спортно-туристически прояви от 50 предвидени за 2008 г. Участваха 

над 1500 учащи се. Работим в тясна координация с Държавната агенция  за  

младежта  и  спорта.  

� Организирахме бенефисния мач на известния футболист Валентин Станчев, който 

се  превърна в събитие номер 1 за региона и футболните фенове. 

� Работим за създаването на туристическа дестинация „Северозапад”, с водеща роля 

Община Враца. 

� Инициатори сме за създаване на регионално сдружение на общините от Област 

Враца „От Дунава до Балкана”.  

Тони  Милева 

Зам.-Кмет „Туризъм, спорт  

и оперативни програми” 
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Другите за нас 
Публично отразяване на някои от дейностите 

 

 

28.06.2008 
 
ОТКРИ СЕ ОБНОВЕНАТА ЕКОПЪТЕКА  "БОЖИЯ МОСТ" КРАЙ ЛИЛЯЧЕ 

 
На 28 юни 2008 г. (събота) в с. Лиляче се откри обновената екопътека в местността Божия мост. С 28 
000 лв. осигурени по проект от ПУДООС са извършени дейности по почистване на пътеката, поставени 
са огради, пейки, беседки и указателни табели по пътя към Божия мост и в района на природната 
забележителност. 

 

24 Юни 2008 | 18:02 
Утре в икономическото министерство подписват договори за ремонт и енергийна ефективност 
на 52 сгради в 9 общини 

Утре   в сградата на Министерството на икономиката  ще бъдат подписани договори за енергийна 
ефективонст с кметовете на девет общини. Те са по проект "Енергийна ефективност в обществени 
сгради". Кметовете  на  Батак, Оряхово, Враца, Козлодуй, Първомай, Пловдив-изток, Троян, 
Търговище и Карлово ще поемат ангажименти за изпълнение на енергоефективни мерки в 52 сгради, 
собственост на деветте общини. Проектът e за близо 8 млн. евро. Финансиран е безвъзмездно от 
Международния фонд "Козлодуй", с координатор МИЕ и под управлението на  Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Очаква се изпълнението на Проекта да стартира през август 2008. Срокът 
за изпълнението му  е края на септември 2009. 
 

25.06.2008 
Подписване на споразумения за енергийна ефективност в обществени сгради между МИЕ и 

кметовете на 9 общини 

На 25 юни 2008 г. от 11:00 часа в зала 821 на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) 
(София, ул."Триадица" 8) ще се състои официална церемония по подписването на Споразумения за 
разпределяне на отговорностите във връзка с изпълнение на Проект “Енергийна ефективност в 
обществени сгради” между МИЕ и кметовете на 9 общини – Батак, Оряхово, Враца, Козлодуй, 
Първомай, Пловдив-изток, Троян, Търговище и Карлово 
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени енергоефективни мерки в 52 сгради, собственост на 
деветте общини. 
Проектът e на стойност около 8 млн. евро, финансиран безвъзмездно в рамките на Международен 
фонд “Козлодуй”, с координатор МИЕ и администратор Европейската банка за възстановяване и 
развитие. Очаква се изпълнението на Проекта да стартира през м. август 2008г, а срокът за неговото 
изпълнение е края на м. септември 2009г., съобщи пресцентърът на икономическото ведомство. 
 

 

 

11.06.2008 

Нова концепция ще рекламира българският туристически продукт 
Партньорството между местна власт, бизнес и неправителствени организации ще гарантира 
развитието на северозападния туристически регион. Нова концепция ще рекламира българският 
туристически продукт. Това каза заместник-председателят на Държавната агенция по туризъм 
Станислав Новаков по време на Международен икономически форум Дунав, който се провежда във 
Враца. Според Новаков страната ни трябва да промотира отделни туристически продукти, характерни 
за всеки един регион, като това е залегнало в политиката за туристическо райониране на България. 
Партньорството между местна власт, бизнес и неправителствени организации ще гарантира 
развитието на северозападния туристически регион, категорични са участниците във форума. Пример 
за това е богатият опит на Търговско-промишлената палата Враца, която е реализирала редица 
проекти в сферата на туризма. Инициативността на частният бизнес е илюстрирана от инвеститора 
Геотехмин, който реализира множество хотелски обекти в Северозападна България, главно в 
Белоградчик и Берковица. 
 

Нужна е глобална стратегия и мислене за областта, коментира  
Тони Милева, заместник-кмет на Община Враца. Един от вариантите за реализация на  
това е създаването на общо сдружение, което да придобие статут на туроператор,  

коментира Милева. 

 
11.06.2008 

В сферата на туризма е особено важно да се развива частното начало 

Враца. Създаване на нов вид туристически продукт, който да отговаря на идентичността на Врачански 
регион, е основната идея в развитието на бранша според докладчика по темата на Международния 
икономически форум „Дунав” Тони Милева, предаде кореспондентът на Агенция “Фокус”. Сред 
приоритетите е изграждането на модерен туристически информационен център, каза тя в своята 
презентация на тема „Община Враца – част от дестинация Европа”. Центърът ще бъде създаден по 
трансграничен проект с Румъния и ще се помещава в старата джамия, която отдавна не се ползва 
като молитвен дом. Тони Милева подчерта, че в сферата на туризма е особено важно да се развива 
частното начало. Сега тя е заместник- кмет, но има опит като служител в природен парк „Врачански 
балкан” и сподели опит от развитието на селския туризъм в селата Челопек и Паволче. Другата идея е 
създаване на туристическо сдружение, което да обхваща всички туристически обекти на територията 
на цяла Северозападна България. Това предполага обща бизнес-концепция и обща политика на 
всички общини в сферата на туризма. Така регионът би се вписал със заслужено достойнство в общо 
осемте туристически района в страната със своите дестинации, природни дадености и характерните 
си особености. 
 
Румяна БОРИСОВА 

 
11.06.2008 

Враца работи по проекти на обща стойност над 6 млн. лева 
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Враца. Общо 17 са проектите, по които работи община Враца през тази година, предаде 
кореспондентът на Агенция “Фокус”. Те са на обща стойност 6 милиона лева. Три от тях са по 
програма ФАР-Трансгранично сътрудничество. Последният от тях е под надслов „Общината – 
катализатор на икономическото развитие”. Той касае икономическото развитие във Враца и 
румънската област Долж. Темата беше разработена в рамките на втория ден от Международния 
икономически форум „Дунав”, чийто домакин е Враца. Презентацията бе направена от Вили Божинова, 
директор „Оперативни програми, туризъм, спорт, и развитие на гражданското общество” в община 
Враца. Тя заяви, че стратегическите управленски цели на общината са свързани с повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика. Това означава създаване на условия за развитие на 
малките и средни предприятия, повишаване качеството на работната сила, развитие на селското и 
горското стопанство като суровинна база на икономиката. Вили Божинова подчерта по време на 
осмата сесия на форума, че за Враца е изключително важно да се развие туризмът. Другите 
приоритети са газификацията на града, подновяването и осъвременяването на уличното осветление, 
санирането на важни публични сгради, развитието на индустриалните зони на града. Осмата сесия на 
форума е за местното самоуправление и регионалното развитие, както и публично-частното 
партньорство и работата по европейски програми. 
Румяна БОРИСОВА 

 

 

26.06.2008 
Регион Северозапад – запазена туристическа марка в България  
Зам.-кметът по туризъм, спорт и Оперативни програми на Община Враца Тонка Милева изпрати 
предложението си до председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова за 
включването на Враца като част от туристическа дестинация Северозапад, в която влизат още 
общините Вършец, Берковица, Монтана и Белоградчик. Становището на заместник-кмета беше 
обсъдено и подкрепено и от Консултативния съвет по туризъм в община Враца на последното му 
заседание от 25 юни 2008 г. Предложението е във връзка с туристическото райониране на страната, 
което е залегнало като основен принцип в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в България. Целта е отделните туристическите райони да се обособят като запазени марки - 
разпознаваеми и атрактивни с характерните си особености. 
Регион Северозапад е утвърдена във времето дестинация. Общините, които влизат в него се 
отличават със сходство в природните и социално-икономическите условия и обща регионална 
идентичност. Това се посочва в мотивите за изпратеното в Държавната агенция становище. 
Маркетингът и управлението на дестинацията ще се основават на партньорство и координация между 
местна власт, бизнеса и неправителствените организации. Това бе и основният извод, до който 
достигнаха участниците в туристическата сесия на проведения преди дни във Враца Международен 
икономически форум „Дунав”. 

 

24.06.2008 
Заместник-кметът на община Враца Тонка Милева беше на работна обиколка в Европейския 

Парламент  
Заместник-кметът по туризъм, спорт и Оперативни програми г-жа Тонка Милева осъществи работно 
посещение в Европейския парламент като част от делегация на 27 представители на местната власт. 
Посещението се осъществи по покана на председателя на групата на българските евродепутати от 
ГЕРБ Румяна Желева. Акцентът на разговорите беше поставен върху ролята на местната власт в 
изграждането на успешна регионална политика в България. Делегацията се срещна с Жерардо 
Галеоте - председател на комисията по регионално развитие в ЕП и еврокомисарят за регионално 
развитие г-жа Данута Хубнер. Хубнер препоръча на българските представители да фокусират 
вниманието си върху проекти, които ще са важни за икономическия растеж на общините и да 
настояват за децентрализация и повече самостоятелност. Регионалната политика беше в центъра и 
на дискусиите по време на проведените срещи в Комитета по регионите. 
 

 

09.06.2008 
ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ С 

ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
   До края на годината Община Враца ще внесе проекта за изграждане на двете нови клетки 2.1 и 2.2 
на Регионалното депо за твърди битови отпадъци „Враца-Мездра” по Оперативна програма „Околна 
среда”. За тази цел в Министерството на околната среда и водите в петък беше подадено проектно 
предложение по програмата за отпускане на средства за безвъзмездна техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти. Целта е да се подпомогнат бенефициентите при изготвянето на 
качествени и пълни инвестиционни проекти, с които да кандидатстват за финансиране по ОП. 
   Проектът е на обща стойност над 5 млн. лв. и предвижда изграждане на две допълнителни клетки 
2.1 и 2.2. Проектната документация разполага с почти всички необходими елементи – 
прединвестиционни проучвания, анализи за оптимизиране управлението на отпадъците, експертни 
анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове, оценка за въздействието върху 
околната срда, комплексни разрешителни, работни проекти и др. Необходими са още изготвяне на 
финансов анализ и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. Исканата 
техническа помощ е в размер на 118 502 лв. 
   Реализирането на проекта за изграждане на нови клетки на Регионалното депо ще има положителен 
ефект върху чистотата, благоустройството и инфраструктурата в обслужваните места в двете общини. 
   Община Враца е сред първите общини в България, които започнаха да прилагат Европейски 
практики за опазване на околната среда, чрез интегрирано управление на твърдите битови отпадъци. 
Така бяха успешно реализирани проектите „Регионално депо за твърди битови отпадъци от 
населените места в общините Враца и Мездра – Етап I, и „Подобряване на управлението на Твърди 
битови отпадъци (ТБО) в Общините Враца и Мездра – Етап II, изпълнени в сътрудничество със 
Датската Агенция за Защита на Околната среда  (DEPA) и техните представители фирма COWI AS – 
Дания и МОСВ. 

9:9 в бенефиса на Вальо Станчев 

Нед, 2008-06-01 19:14  
При резултат 9:9 завърши бенефисния мач по повод края на футболната кариера на известния 
футболист Валентин Станчев.  
Бенефисът се състоя днес на врачанския стадион "Христо Ботев", откъде е започнала кариерата на 
Станчев като футболист на някога първодивизионен отбор Ботев (Враца).  
Мачът под надслов "Вальо и приятели" бе игран между отборите на "червените" с капитан Мартин 
Петров - друга футболна звезда с врачански корен, и "белите" с капитан Валентин Станчев.  
За да почетат Станчев в двата отбора се включиха Димитър Бербатов, Владимир Манчев, Емил 
Кременлиев, Красимир Безински, Илия Войнов, Валери Божинов, Тодор Гарев, Златко Христов, 
Пламен Киряков, Мартин Кушев, Гошо Гинчев, Илиян Илиев, Анатоли Нанков и други бивши и 
настоящи футболисти.  
Срещата бе свирена от съдийска бригада в състав Димо Момиров и Атанас Узунов. Те успяха да 
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покажат жълти картони, включително и един на друг за съдийските си решения, както и да свирят 
няколко дузпи.  
За да изгледа бенефисния мач, на стадиона пристигна председателят на Професионалната футболна 
лига Валентин Михов. 
Той връчи на Валентин Станчев плакет и пожела неговите наследници във Враца да вкарат местния 
Ботев отново в професионалната "А" група.  
Заедно с него около 10 хиляди врачански запалянковци с ентусиазъм аплодираха футболните звезди 
на терена. 
Валентин Станчев е бивш футболист на Ботев (Враца), ЦСКА, Спартак (Вн), Черно море, Черноморец, 
Заксен (Германия), Шенхуа (Китай). Нападателят прекрати активната си състезателна кариера преди 3 
години. 
В европейските клубни турнири има 8 мача с екипа на ЦСКА, в които е отбелязал 4 гола. 

 

 

 30.05.2008 
Интергиран проект за водния цикъл на гр. Враца  

Полагайки „Златния печат” върху документацията, Кметът на Община Враца даде зелена светлина на  
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца, който предвижда реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната и канализационна мрежа на гр. Враца на стойност 69,7 млн.евро.  
 „Златният печат”  Община Враца получи за уникално европейско селище от Европейски форум на 
експертите и официалното представителство на уникалните селища в Европа. Наградата се присъжда 
на градове с уникално културно наследство, които имат висок исторически, културен, туристически и 
бизнес потенциал за развитие и притежават уникални дадености.  
Община Враца получи и правото да подпечатва с получения печат всички свои представителни 
документи при кореспонденцията си в страната и чужбина.  

 

25.05.2008 
Откриха „Ботеви дни 2008” във Враца 
На централния площад във Враца тържествено бяха открити „Ботеви дни 2008”. Тържествено под звуците на 
националния химн беше издигнат флага на Република България и бе запален вечният огън. На паметника на 
Христо Ботев бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към делото на Воеводата и неговите 
четници. 
 Слово прочете кметът на града инж. Тотю Младенов. Кметът подчерта, че честванията тази година имат вече 
не само национална, но и международна значимост, тъй като в 62-пото издание на похода „Козлодуй – 
Околчица” ще участват над 1600 души от България Полша, Словакия, Румъния, а Враца и „Ботеви дни 2008” 
ще бъдат представени за пръв път в европейския парламент.  
Ще бъде показан 30-минутен филм, старопечатни книги за Враца от историческия музей, а един от най-
интересните експонати ще бъде препис на „История Славянаболгарская”, направен от възпитаници на 
начално училище „Свети Софроний Врачански”. След 5-годишно прекъсване тази година бе открита и 
изложбата „Земята на Ботев”, в която известни врачански художници са показали над 50 свои творби, 
посветени на подвига и героизма на Ботев и неговата чета.  

 

 

 

 

16.05.2008 
200 хил. лева са отпуснати за похода Козлодуй - Околчица 
Походът Козлодуй – Околчица, проследяващ стъпките на Ботевата чета, и тази година ще събере много 
участници. До момента заявки за участие са подали над 800 души, между които има и туристи от Полша, 
Румъния и Англия, съобщи за Дарик радио Тони Милева, заместник кмет по туризъм в Община Враца. 
Средствата, които Министерството на финансите отпуска за събитието, са на стойност близо 200 хиляди лева. 
Тази сума ще бъде разпределена между всички общини в област Враца, през които минава походът. 
В момента трасето се облагородява. Навсякъде, където лагерниците ще пренощуват, се коси тревата, кастрят 
се храсти и се осигурява всичко необходимо за хигиенните нужди на участниците. 
www.bulgariainside.com 
 

27.05.2008 
Национален туристически поход "Козлодуй - Околчица", Площад "Христо Ботев", 10 ч. - Враца 
Изпращане на походниците от 62-рия Национален туристически поход "Козлодуй - Околчица" в рамките на 
Ботевите дни 2008 (25 май-2юни), посветени на 132-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата 
чета. Организатор е община Враца. 
 

Стартира 62-рия национален поход "Козлодуй - Околчица" 
Илин Тодоров 
27 май 2008 16:17 

Областният управител прие рапорта за готовността за стартиране на 62-рия национален поход “ По стъпките 
на Ботевата чета”. Той поздрави участниците и връчи нови знамена на групите. Д-р Антонио Георгиев 
поздрави всички участници и подчерта, че е изключителен радостен и горд от факта, че походът вече връща 
старата си слава. Областният управител изтъкна и това, че за пръв път сега вече има и участие от две 
европейски държави – Полша и Словакия, както и на конен отряд от Враца и Монтана.  
Официални гости на празника на град Козлодуй тази вечер ще бъдат врачанският областен управител и 
народният представител Христина Христова. Те ще участват в тържествения митинг заря на козлодуйския 
бряг пред паметника на войводата. От тяхно име ще бъдат поднесени венци в памет на делото и подвига на 
всички, които са дали живота си за свободата на България. 
 

 

 

 

 

17 май - ден на спорта във Враца 

Община Враца ще отбележи Деня на спорта – 17 май с традиционната лекоатлетическа щафета.  
Тази година в нея ще участват и представители на общинска администрация, като на последния пост 
ще е зам. кметът Тони Милева, в чиито ресор е и спорта.  
Стартът ще бъде даден от площад “Македония”, състезателите ще минат през площад “Руски”, по 
булевард “Христо Ботев”, а финалът ще е пред сградата на Общината, където ще се проведе 
официалното награждаване на участниците. Заради щафетата ще бъде преустановено движението по 
маршрута още в 9,30. Старта е насрочен за 10 часа. 
138 ученици бягаха в лекоатлетическа щафета  

shans.vratza.com 

По повод тържественото честване на втората годишнина на Българския спорт на 17 май по улиците на 
Враца се проведе лекоатлетическа щафета. Тя бе организира от Община Враца и местния 
Атлетически клуб. В проявата взеха участие 138 ученици от 16 училища. Гости на тържеството бяха 
кметът Тотю Младенов, Росица Стаменова - регионален представител на ДАМС за Северозападна 
България и Цветан Бенински от Регионалния инспекторат по образованието. По 2-километровото 
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трасе се разви оспорвана борба между отделните отбори и възрастови групи. При 3-4 клас първи са 
учениците от НУ “Св. Софроний Врачански”, следвани от НУ “Иванчо Младенов” и НУ “Иван Вазов”.  
При 5-8 клас първи пресякоха лентата представителите на Спортното училище, втори – СОУ “Цвета 
Кръстенякова” и трети  
СОУ “Васил Кънчов”. При най-голямите 9-12 клас се наложиха учениците от ПМГ, следвани от 
Спортното училище и ПТГ “Н. Й. Вапцаров”. Община Враца даде личен пример и участва в щафетата 
със състезателите Момчил Калистратов, Теодора Иванова, Димчо Рашоевски, з.м.с. Светла 
Димитрова, Мони Монов, Катя Семкова, Драгомир Николов и Тони Милева.  
На победителите кметът Тотю Младенов връчи купи и медали.  
Огнян Филипов  

 

 

24.04.2008 
„Културен туризъм” - Община Враца взе участие в престижното Международно Туристическо 

изложение „Културен туризъм”, което се проведе от 16 до 18 април 2008 г. във Велико Търново.  
Община Враца успешно се представи на Петото  Юбилейно Туристическо Изложение „Културен 
туризъм 2008”, в гр. Велико Търново. Тя беше една от 20-те общини от цяла България, участвщи за 
първи път на този представителен форум. Към нашия щанд проявиха интерес туроператорски фирми, 
общински туристически сдружения, представители на регионалните исторически музеи и архитектурни 
резервати, както и много граждани и гости на старопрестолния град. Изложението беше открито с 
тържествен водосвет в деня на Търново – 16 април от кмета Р. Рашев. Присъстваха г-жа А. Крушкова 
– Председател на Националната агенция по туризъм , както и археолога Н. Овчаров, който участваше 
в повечето дискусии по време на форума. По време на изложението се провеждаше и Туристически 
филмов фестивал. 

 

10.03.2008 
Само още седмица за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”.  
   Само още седмица сдружените собственици на многофамилни жилищни сгради могат да заявят 
желанието си за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”. Община 
Враца е една от 22-те общини, които могат да кандидатстват с проекти за саниране на жилищни 
сгради, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата 
на ООН за развитие. 
   Участниците в проекта ще получат техническа и организационна помощ и субсидия в размер на 20% 
от стойността на строително-ремонтните дейности по отделните жилища и 100% от стойността на 
работите по обновяване на някои общи части от сградата – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, 
фоайе, стълбищна клетка. 
   Възможният минимален мащаб на обект за обновяване е цял блок. За да се включат в проекта, 
собственици на жилища в етажните собствености трябва: да се сдружат доброволно; да постигнат 
съгласие за обновяване в рамките на цял блок, да упълномощят свой представител; всички 
собственици от блока и да поемат ангажимент за финансиране на своя дял от обновяването. 
Сдружените собственици могат да заявят пред общината желание за включване в проекта до 18 март 
2008 г. 

 

 

 

 

 

08.04.2008 
На 11 април 2008 г. от 11.00 ч. във фоайето на читалище „Развитие” ще бъде открит летния 

туристически сезон от зам. кмета по туризъм, спорт и ОП в Община Враца – г-жа Тони Милева.  
Ще бъдат обявени критериите в надпреварата за туристическите „Оскари” сред колегите в бранша от 
общината. Престижните награди ще бъдат връчени в края на туристическия сезон на най-заслужилите 
туристически дейци от Враца и Региона. 
 
14.04.2008   Природен парк “Врачански Балкан” регистрира търговска марка 
 
В края на Седмицата на гората Община Враца и Природен парк “Врачански Балкан” организираха 
среща на любителите на туризма, туристическите фирми и Клуб “Приятели на ПП “Врачански Балкан”. 
Във фоайето на читалище “Развитие” щандове с рекламни материали откриха Община Враца, 
Дирекция на ПП “Врачански Балкан”, винарска изба “Врачански грифон”, читалище “Пробуда” – 
Згориград и читалище “Колката” – Лютиброд. Специален кът от свои художествени произведения, с 
много любов към гората, подредиха и децата от ЦДГ “Българче”, които са най-малките членове на 
Клуб “Приятели на ПП “Врачански Балкан”. Те поздравиха присъстващите с богата и емоционална 
музикална програма. 
 
Туристическият сезон “Лято 2008” беше открит от заместник кмета на община Враца и председател на 
Клуб “Приятели на ПП “Врачански Балкан” Тонка Милева. Тя съобщи, че ще бъдат учредени награди 
за хората, с най-голям принос за врачанския туризъм. Туристическите “Оскари”, както с усмивка ги 
нарече тя, за сега остават тайна. 
 
Новината на срещата беше, че ПП “Врачански Балкан” е регистрирал търговска марка. Това е първата 
туристическа търговска марка за цяла Северна България, похвали се Тонка Милева. Търговската 
марка ще гарантира качеството на услугите, свързани с реклама, интерпретации, планински 
пътеводител, обиколка с екскурзовод, фотография, образователни дейности, забавление, спорт и 
културни дейности, както и услуги, свързани с нощуване, ресторанти, гостилници, кампании. 
Търговската марка ще установи стандарта и ще допринесе за развитието на система за управление на 
качеството на туристическите дейности на територията на ПП “Врачански Балкан”. Парковата 
администрация ще има задачата да контролира и наблюдава използването на търговската марка в 
защитените зони. 
 
shans.vratza.com 
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07.04.2008 
Община Враца внася като бенефициент проекта за водния цикъл на Враца на стойност 69,7 млн. 

евро.  
   На работна среща в Министерството на финансите миналата седмица с участието на консултантите 
от програма „Джаспърс”, експерти от МОСВ, кметовете на двете общини Враца и Габрово, 
окончателно е одобрен бюджетът на проекта и местния бенефициент. 
   Проектът ще бъде внесен от община Враца в МОСВ по Оперативна програма „Околна среда” до 
края на май 2008 г. Той включва пълна реконструкция на водопроводната мрежа и пречиствателната 
станция на града. Дейностите ще се изпълняват през следващите две години и ще бъдат разкрити 500 
нови работни места. Вече са стартирани някои тръжни процедури и до есента на 2008 г. ще започне 
реконструкцията на водопроводната мрежа в град Враца. 
   До края на месеца ще продължи работата с консултантите от „Джаспърс” по финансовите услови на 
проекта и окончателното комплектоване на проектната документация. 

 

 

27.02.2008 
Проект за разширяване на Депото за твърди битови отпадъци е внесен в ПУДООС.  
   Проектът на Община Враца за изграждане на две нови клетки в Регионалното депо за твърди битови 
отпадъци „Враца-Мездра” е внесен за разглеждане в Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда. Проектът е на обща стойност 5 836 020 лв. След осигуряване на 
финансирането ще бъдат изградени две допълнителни клетки 2.1 и 2.2, което ще намали здравния 
риск за населението на двете съседни общини Враца и Мездра, чрез екологосъобразно обезвреждане 
и съхранение на битовите отпадъци генерирани от двете общини. Изграждането на двете клетки е 
заложено още в оценката за въздействие на околната среда на проекта за изграждането на депото 
през 1996 г. 
   Експлоатацията на последната клетка 1.2. започна на 30.06.2006 г., като срока за запълването и е 
три години. Проектните изчисления показват че проектният капацитет на тази клетка от 163 080 м3 ще 
бъде запълнен най-късно до 1-1,5 години. Новоизградените клетки ще бъдат с период на 
експлоатация седем години за всяка от тях. Това ще реши проблема с намаляващия свободен обем 
на депото за години напред и ще осигури устойчивост на резултатите постигнати преди осем години с 
изграждането на депото.  
   Община Враца е сред първите общини в България, които започнаха да прилагат Европейски 
практики за опазване на околната среда, чрез интегрирано управление на твърдите битови отпадъци. 
Така бяха успешно реализирани проектите „Регионално депо за твърди битови отпадъци от 
населените места в общините Враца и Мездра – Етап I, и „Подобряване на управлението на Твърди 
битови отпадъци в Общините Враца и Мездра – Етап II, изпълнени в сътрудничество със Датската 
Агенция за Защита на Околната среда  (DEPA) и техните представители фирма  COWI AS – Дания и 
МОСВ 

 

 

26.02.2008 
Успешна поява на Община Враца на туристическо изложение “Ваканция Спа-експо 2008”  
Община Враца участва със самостоятелен и добре аранжиран щанд на 25-та туристическата борса в 
НДК, която се проведе от 21 до 23 този месец. В нея взеха участие над 300 български и чуждестранни 
участници - над 20 Общини, туроператори и туристически агенции, съвети по туризъм, хотели, спа 
центрове и комплекси за балнео и еко туризъм , културен и винен туризъм, транспортни 
организации.Чуждестранното участие се представляваше от фирми и организации от Гърция, Турция, 
Испания, Италия, Австрия, Македония, Кипър, Тайланд, Египет, САЩ, Великобритания, Хърватска, 
Русия, Полша и Румъния. 
Посетителите, проявили интерес към нашия щанд получиха много дипляни и рекламни материали за 
туристическите забележителности и хотелиерска база във Врачански регион.Това е второто  успешно 
представяне на Общината от началото на годината на подобен форум след съвместното  участие с 
Областна администрация Враца в Словения, където туризма бе представен като комплексен продукт и 
дестинация. 
18.02.2008 
Проект за цялостна реконструкция на уличното осветление стартира във Враца.  
   Враца е една от 20-те общини в България, спечелили проект за пълна реконструкция на уличното 
осветление, това съобщи на брифинг днес зам.-кметът по устройство на територията и строителство в 
Община Враца инж. Иван Иванов. Стойността на проекта е 480 000 евро с финансиране по Фонд 
„Козлодуй 2”. Министерството на икономиката и енергетиката вече подготвя тръжната процедура за 
избор на фирма изпълнител. През месец юли се очаква да започне подмяната на общо 1350 
осветителни тела с пълна подмяна на окабеляването. Инвеститорският контрол върху работата на 
фирмата, която ще изпълнява дейностите по проекта ще бъде упражняван от Община Враца. Това е 
предпоставка за пълно съгласуване и координация с инвестиционната програма на Общината и 
дружествата, експлоатиращи подземна инфраструктура в града. 
 € 468 хил. от фонд "Козлодуй" 
 отиват във Враца. Уличното осветление на града ще бъде подменено с пари от фонд "Козлодуй". 
Градът ще получи пари за ново окабеляване, подмяна на старите лампи с енергоспестяващи и 
монтиране на 1350 нови осветителни тела. Брюксел отпуска 500 млн. евро за компенсиране 
на социалните последици от закриването на малките блокове в атомната централа. Освен Враца още 
19 общини ще получат пари от фонда за ново улично осветление, съобщи зам-кметът Иван Иванов. 

 

 

18.02.2008 
Най-смелите празнуваха в Балкана  

shans.vratza.com 

Прогнозите за студено и ветровито време спряха много врачани да не участват в зимния спортно-
туристически празник “Враца – 2008”  
Само 350 души - предимно ученици и граждани уважиха зимния спортно-туристически празник, който 
се проведе в съботния ден в местността “Колониите” във Врачанския балкан. На пук на всички метео 
прогнози на синоптиците за студено и ветровито време, съботния ден се оказа слънчев, тих и топъл, 
изключително удобен за провеждане на планираното мероприятие.  
Организаторите от Община Враца, РИО на МОН и Туристическо дружество “Веслец” създадоха 
отлични условия за провеждане на празника.  
Точно в предвидения от програмата час кметът инж. Тотю Младенов откри празника, пожелавайки 
много здраве и успехи на участниците. Той се придружаваше от зам.-кмета Тони Милева, 
представителят на ДАМС за Северозапада Росица Стаменова, от председателя на комисията за 
младежта, спорта и туризма към Общинския съвет Момчил Калистратов и целия спортен отдел на 
общината. След това се проведоха всички предвидени спортни състезания.  
В кросовото бягане 800 метра при момичетата победи Калина Икономова от СОУ “Христо Ботев”, 
следвана от Мадлен Иванова – СОУ “Христо Ботев” и Бетина Георгиева от СОУ “Козма Тричков”, а при 
момчетата първи е Божидар Русинов от СОУ “Козма Тричков”, следван от Калин Попов - ОУ “Цвета 
Кръстенякова” и Цветелин Йорданов - СОУ “Козма Тричков”. При момичетата на 1000 м дистанция във 
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възрастовата група 7 и 8 клас първа пробяга разстоянието Вероника Александрова от ОУ “Васил 
Левски”, а при момчетата спечели Тихомир Статков - ОУ “Цвета Кръстенякова”, следван от Станислав 
Емилов ОУ “Давид Тодоров” и  
Андрей Христов - ОУ “Цвета Кръстенякова”.  
При 1200-метровата дистанция при средношколките първа е Гергана Маркова, следвана от Нели 
Димитрова, а при средношколците първите три места заеха представителите на Природо-
математическата гимназия Николай Йолов, следван от Пламен Димитров и Боян Абдо. При мъжете на 
същата дистанция се наложи Момчил Калистратов, следван от Юлиян Кирилов.  
В импровизираната щафета включваща бягане с чували, преминаване през препятствия и тичане с 
топка между колчета при децата първо място спечели отборът на СОУ “Козма Тричков”, следван от ОУ 
“Давид Тодоров” и ОУ “Цвета Кръстенякова”, а при средношколците се наложи отборът на ПТГ 
“Никола Й. Вапцаров”, следван от състезателите на Химически техникум.  
В дисциплината спускане с шейни победи Ангел Ангелов от СОУ “Козма Тричков”, следван от 
съотборника си Александър Кръстев и от най-малкия участник в зимния празник - деветгодишния 
Томислав Каменов - ученик от НУ “Софроний Врачански”.  
В традиционната и най-атрактивна дисциплина теглене на въже при децата първо място заеха 
участниците от ОУ “Давид Тодоров”, втори са децата от ОУ “Цвета Кръстенякова”, а трети - отборът на 
ОУ „Васил Левски”. При средношколците се наложиха състезателите от Химически техникум следвани 
от ПТГ “Никола Й. Вапцаров”.  
При мъжете и жените отборът на Община Враца начело със зам.-кмета Тони Милева победи отбора 
на съдийския състав на зимните спортни игри.  
На класиралите се на 1, 2 и 3 място лично и отборно организаторите на празника връчиха 
индивидуални награди - торти и други лакомства.  
Огнян Филипов 

 

 

 

06.02.2008 
Комисия от експерти на Държавната агенция за младежта и спорта ще посети следващата 

седмица Спортния комплекс във Враца и ще се запознае на място със състоянието на базите и 

потенциала на общинското дружество „Спортни имоти” да управлява собствеността на  
най-големия спортен комплекс в Северозападна България. С тази новина се завърна кметът на 
община Враца инж. Тотю Младенов от проведената във вторник работна среща с Председателя на 
ДАМС Весела Лечева в София. Той е предоставил на вниманието на госпожа Лечева цялата 
документация по нерешения проблем със собствеността на базите. 
След проведения разговор, кметът инж. Т. Младенов сподели, че е оптимист по отношение на 
решаването на проблема с деактуването на спортните имоти от публична държавна в публична 
общинска собственост. 

 

14.01.2008  
“Започват общинските ученически игри 2008” 

“Започват общинските ученически игри 2008”- едно заглавие от страниците на вестник “Шанс експрес”.  
В края на миналата седмица се проведе работно съвещание в залата на Областния инспекторат. 
Присъстваха всички учители по физическо възпитание, както и регионалния отговорник от ДАМС 
Росица Стаменова, шефката на спорта в община Враца Светла Димитрова и регионалния инспектор 
по спорта в областния инспекторат Цветан Бенински.  
Тази година ученическите игри ще се организират и провеждат от новоизградената Асоциация за 
ученически спорт с главен организатор доайенът на този спорт в България Радка Вълкова.  
След като се съобразиха с предстоящите ваканции на учениците и с наближаващите областни 
ученически игри, организаторите и участниците взеха общо решение за провеждане на общинските 
ученически игри и изготвиха програмите за съответните спортове. 

 

ТЪРСИМ ДИРЕКТНО ИНВЕСТИТОРИ И ПАРТНЬОРИ ОТ САЩ 

Българо-американската палата се намира в Холивуд, Калифорния. Нейният президент е д-р на 
икономическите науки Огден Пейдж, който е българин, но от 25 години живее в САЩ. Контактите с д-р 
Пейдж бяха осъщестевни от Областния управител. Д-р Антонио Георгиев осъществи контакт с 
президента на Българо-американската палата в Холивуд, д-р Пейдж, българин, който от 25 години 
живее в САЩ. В писмо до него областният управител споделя:"От Вашата интернет страница разбрах 
за българските Ви родови корени, както и за впечатляващата професионална реализация. 
Представляваната от мен административно-териториална единица е член на БАТИС. Изразявам 
желанието за партньорство и сътрудничество чрез палатата в Калифорния с деловите и бизнес среди 
от щата. Регионът на Северозападна България се нуждае и същевременно е атрактивно място за 
инвестиции и правене на бизнес. Общинските кметове приемат идеята и също са отворени за чужди 
инвестиции, чрез предоставяне на общински терени за изграждане на предприятия. Представителите 
на малкия и среден бизнес в различните сектори на икономиката проявяват интерес за съвместни 
производства. От страна на природо-климатичните дадености на региона съществува свободна ниша 
за инвестиране в екотуризъм, риболовен туризъм, построяване на обекти за отдих, както и 
съчетаването им с лозови масиви и винарски изби."След като кметовете представиха в Областна 
администрация инвестиционните профили на своите общини, екипът на администрацията ги изпрати в 
Българо-американската палата в Холивуд. Оттам са харесали и приели инвестиционния профил на 
община Враца. Той ще бъде качен на техния интернет портал и е получено уверението, че Палатата 
ще работи за популяризиране на Община Враца сред бизнеса и деловите среди на щата Калифорния. 
Пред потенциални инвеститори ще бъде представян икономическият профил на община Враца, като 
ще се търсят конкретни стъпки за реализиране на директни контакти между фирми, дружества, 
организации и териториални единици от САЩ.  
Ева КАРАЛИЙСКА  
 

 

 


