
Община Силистра

Програма за развитие на туризма,
Община Силистра 2008-2013 година



№ Дейности
Водеща организация/

Партньор
Необходими

средства
Срок за

изпълнение

Благоустрояване на обекти

1. Изготвяне на техническа документация за
необходимите благоустройствени дейности
около туристически обекти.

Дирекция „Устройство на
територията” /УТ/

150 000 лв май 2010 г.

2. Разработване на процедури за ПЧП на обекти
от културно - историческото наследство на
Силистра /обекти в Дунавски парк,
туристически забележителности/.

Дирекции: Общинска
собственост, Хуманитарни
дейности, УТ и Икономика и
международни програми,
Консултативен съвет по
въпросите на туризма /КСВТ/,
юрисконсулт

5 000 лв януари 2010 г.

3. Изготвяне на техническа документация за
пристанище на рибарски лодки и
разработване на проект за финансирането
изграждането му със средства от Национален
стратегически план за рибарство и
аквакултури.

Дирекции: УТ и Икономика и
международни програми

50 000 лв януари 2010 г.

4. Реализиране на идейните проекти за
изграждане на вилни селища в с. Ветрен и с.
П. Ламбриново.

Дирекции: УТ и Икономика и
международни програми

средства от ЕС
6 000 000 лв

декември
2013 г.



5. Подобряване на достъпа до местата за
настаняване, регулиране на автомобилния
трафик и местата за паркиране /гр. Силистра,
с. Сребърна, с. Ветрен /:

· Проектиране, изграждане и маркировка
на паркинги в с. Ветрен в близост до
ресторантите;

Община Силистра 100 000 лв декември
2008 г.

6. Проектиране и обособяване на зони за отдих
в крайградската зона – реализиране на идеен
проект на зона за отдих в Орехова гора-
обособяване на места за пикник и спорт,
каптиране на открит водоизточник,
асфалтиране на пътя до мястото на
ресторанта в Орехова гора, покриване с
трошено-каменна настилка на пътеката,
свързваща Орехова гора с крепостта
„Меджиди табия”, маркиране на велопътека
от ГКПП до Орехова гора.

Община Силистра
Туроператори
НПО

Средства по
трансграничната
програма
„Румъния -
България ”
1 600 000 лв

декември
2013 г.

7. Маркиране на велопътеката Тутракан
Силистра – като част от европейския
маршрут за велопътеки по Дунава от
Германия до делтата на реката

Община Силистра,
НПО

Средства от GTZ
програмата на
немското
правителство в
България
18 000 лв

януари 2008 г.

8. Проектиране и изграждане на веломаршрут
Силистра – Тутракан с алтернативно трасе,
следващо стария “Римски път”

Община Силистра
НПО

ОПРР и
Средства по
Трансграничната
програма
„Румъния -
България ”

декември
2013 г.



Популяризиране на възможностите за туризъм

9. Издаване на рекламни материали- брошури,
карти, каталози, дипляни, CD, свързани с
туристическите атракции на територията на
Общината и промоция на същите на
територията на България, Румъния и ЕС.

Община Силистра
НПО

Средства от
общинския
бюджет
8 000 лв - от
туристическата
такса за всяка
година

декември
2013 г.

10. Изготвяне на природосъобразни правила за
туристическо поведение, с цел опазване на
околната среда и природата, в т.ч и за зоните
на европейската екологична мрежа Натура
2000.

Община Силистра
НПО

Средства от
общинския
бюджет и ЕС
фондове

декември
2013 г.

11. Създаване на условия за релаксация,
междуличностен контакт, културна обмяна,
рекреация и обучение – техническа помощ.

Община Силистра
НПО

15 000 лв Постоянен
срок

12. Увеличаване на конкурентноспособността на
района чрез развитието на селски,
екологичен, фолклорен, ловен и културно-
познавателен туризъм.

Община Силистра
НПО

500 000 лв Постоянен
срок

13. Изграждане на “Зелено училище” с.Сребърна
и посетителски информационен център към
него.

Община Силистра
НПО

ОПРР
1 200 000лв.

юни 2010г.

14. Изграждане на Музей на риболова в с.Ветрен
– обновяване на колекцията и уреждане на
статута му.

Община Силистра
НПО

5 000лв. януари 2008г.



15. Иницииране на регионално и трансгранично
сътрудничество, с цел разнообразяване
асортимента от туристически продукти и
услуги.

Община Силистра 10 000 лв Постоянен
срок

16. Подобряване на инфраструктурата – пътна, В
и К, телекомуникационна и др. с цел
подобряване качеството на туристическото
предлагане.

Община Силистра 3 000 000 лв Постоянен
срок

17. Проектиране, изработване и поставяне на
информационни и указателни табели на
археологически, исторически и
туристически обекти.

Община Силистра
НПО

10 000 лв Постоянен
срок

18. Изграждане на Туристически информационен
център в гр. Силистра и туристически
инфоточки в населените места на
територията на Община Силистра.

Община Силистра
НПО

50 000лв. декември
2013г.

19. Проучвания, възстановяване и изграждане на
транспортен достъп до трансгранични
туристически маршрути, развитие на
публична трансгранична туристическа
инфраструктура – исторически, пешеходен,
вело, воден, авто, екстремен и др. видове
туризъм.

Община Силистра
НПО

Програма ТГС
3 000 000лв.

декември
2013г.

20. Създаване на връзки между общините в
Област Силистра в сферата на туризма,
изготвяне на общ туристически продукт.

Областна администрация
Община Силистра
АТГСР „Дунавска Добруджа”

50 000 лв декември
2013 г.

Отчетност и контрол



21. Годишен отчет за разходването на средствата
от туристически такси за развитие на
туризма.

Община Силистра
КСВТ

Срок
постоянен

22. Контрол от страна на общинските власти
върху качеството на предоставяните
туристически услуги (лицензиране и
категоризация).

Община Силистра
КСВТ

Срок
постоянен


