
ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ ЗЗАА РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ ННАА

ТТУУРРИИЗЗММАА ВВ ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННААТТАА ЗЗООННАА

ККЪЪЛЛЪЪРРААШШ ((RROO)) –– ССИИЛЛИИССТТРРАА ((BBGG))

-- 22000077 –– 22001133 --

2007



СЪДЪРЖАНИЕ

I.   Предисловие стр. 2

II.  Увод стр. 3

III. Географско описание и туристически потенциал стр. 7

     на трансграничната зона Кълъраш –  Силистра

IV. SWOT анализ на  зоната Кълъраш –  Силистра стр. 28

V.  Визия. Мисия. Намерение. Цели стр. 31

VI. Приоритети на туристическото развитие в транс- стр. 37

     граничния регион Кълъраш –  Силистра през 2007-2013

VII. Съгласуваност на предложената стратегия с                                                стр. 41

      националните и общинските политики. Спазване принципите

      на трайното развитие



Настоящият документ е Стратегия за развитие на туризма в трансграничната зона
Кълъраш – Силистра, разработена по проект «Трансграничен туризъм по Долен Дунав»,
финансиран от Европейската Общност в рамките на Програма ФАР ТГС 2004 Румъния –
България. Това е първият такъв документ, разработен за трансграничната зона Кълъраш –
Силистра, който, според авторите му е предпоставка за по-нататъшното цялостно развитие
на туризма в тази зона.

I. УВОД

Настоящата Трансгранична стратегия за зоната Кълъраш – Силистра е разработена от
експерти от Окръжен съвет Кълъраш и Община Силистра, подпомогнати от румънски научни
работници - специалисти в тази област.

Партньорите по този проект насърчават принципите за устойчиво туристическо развитие
така, както е определено от Световната туристическа организация. „Трайното развитие на
туризма задоволява настоящите изисквания на туристите и на туристическите
региони, защитава и повишава бъдещите възможности за развитие. Смята се, че
резултатът трябва да е управлението на всички ресурси по такъв начин, че
икономическите, социалните и естетическите нужди да бъдат задоволени и да бъдат
запазени културната цялост, естествените екологични процеси, биоразнообразието и
климата”.

Туризмът в световен план е един от най-динамичните сектори на развитие и един от
важните генератори за работни места, както и средство за възстановяване на националните
икономики. Специалистите твърдят, че в световна перспектива туризмът ще бъде близо до
информационните технологии и телекомуникациите - двата обслужващи сектора с най-
голям брой сделки. Така е, защото туристическите услуги привличат, независимо от
конюнктурните състояния в туристическото търсене, все по-голям процент ползватели в
световен мащаб.

Световният Съвет по Туризма и Пътуванията (ССТП) уточнява, че едно нарастващо
развитие на европейския туризъм през следващото десетилетие, в по-голяма част, ще се
дължи на алтернативните форми на пътуване, разграничавайки се от класическата формула
“Слънце, пясък и море”. Очаква се този вид туризъм да надхвърли 20 % от всички пътувания
през следващите 20 години и да има потенциал за по-бързо нарастване, отколкото всички
други пазарни сегменти.

Причините за тези тенденции за преориентиране са следните:
Ø Туристите трупат по-голям опит в пътуванията си - факт, който води до търсенето на

нови дестинации и възможно най-разнообразни туристически пакети;
Ø Те са по-подвижни – пътуванията зад граница са по-достъпни благодарение на

въздушните компании, развитието на транспортната инфраструктура и европейската
интеграция;

Ø Предприемат се по-кратки пътувания, но по-чести през годината;
Ø Туристите са по-активни по време на ваканцията си, търсейки различни отмарящи

дейности;
Ø Европейското население остарява, но остава активно за по-дълъг период;
Ø Нараства загрижеността на хората за опазване на околната среда.

Предпочитаната дестинация на чуждестранните туристи представлява морето (63%), а
селските райони и наблюдението на природата предполагат друг вид развлечение за тях
(23%). При избирането на място за прекарване на свободното време е изключително важен
климатът, заемайки първо място с 45%, пейзажът, историческият интерес, околната среда,
“разходите за пътувания и настаняване” са също важни.

Промени в обществото – нови варианти за пътуване
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Съществуващите политики, които се отнасят до предлагането на туристическите продукти,
до маркетинга и инвестициите в тази сфера, налагат реализирането на редица промени, тъй
като предпочитанията на туристите са по-различни в сравнение с миналото, когато винаги
предлагането е диктувало търсенето, докато в наши дни търсенето диктува предлагането.

Следващите девет тенденции са изключително важни по отношение на дългосрочното
планиране в туризма. Те са отражение на прогнозираните промени на западноевропейските
дружества за следващите 5 години.1

1. Демографски промени

Политиката на национално, регионално и местно ниво е насочена към решаване на
проблема с нарушенията в демографската структура, т.е. застаряващото население.
Основни причини за това са намаляване на раждаемостта и миграцията – особено на
младото поколение.  Това ще доведе, в бъдеще, до нарастването на изискванията за
качеството, комфорта и сигурността на ресурсите за настаняване, транспорт и включително
търсенето на луксозни програми, като по този начин ще се развие така нареченият city break
(познавателно посещение на градовете през свободните дни).

2. Здраве

Здравето представлява много важен фактор за туристите. Това ще повлияе, със сигурност,
на решението за организирането на ваканцията. Дестинациите, които не се смятат за чисти
от екологична гледна точка ще бъдат избягвани постепенно от туристите. Създаването на
продукти за поддържане на красотата и здравето ще нарастне (тук влизат и басейните с
минерална вода и SPA центровете).

3. Образование

През последните години, образователното ниво на тези, които пътуват се е повишило, а
този факт влияе пряко и на създаването на туристическия продукт. Местата с културно
значение стават атрактивни точки за туристите и все повече присъстват в туристическите
продукти. Те отговарят на изискванията на съвременния човек и задоволяват
необходимостта и желанието му да се учи.

4. Свободно време

Съвременният начин на живот е изключително напрегнат и това стимулира желанието на
хората за релаксиране. От друга страна, времето отделено за почивка ще доведе до по-
големи разходи и необходимостта от по-евтини продукти. Програмите ще стават все по-
релаксиращи, а тяхната продължителност ще намалее за сметка на броя на пътуванията
през годината.

5. Туристически опит

Клиентите стават все по-взискателни и по-сигурни относно нуждите и правата им. Ще
спадне лоялността към някои дестинации и онези, които не отговарят на стандартите ще
изгубят клиенти и така ще бъдат предпочитани места, които предлагат разнообразни

1 Данните са от проучването Tourism Trends for Europe - European Travel Commission (ETC), септември
2006
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продукти. Някои туристи ще оценяват по-критично автентичността на посетените места и по
този начин ще намалее важността на изкуствено създадените атракции и необходимостта от
гид, който да съпътства туристите.

6. Стандарт на живот

Стандартът на живот ще се повиши в бъдеще и винаги ще се повишава интересът към по-
малки места за настаняване. Тенденцията “назад към природата” ще доведе до по-
обикновени места за настаняване – от хотели към бунгала, от каравани към палатки.
Доставчиците на услуги, които успеят да създадат изцяло нови продукти ще имат успехи на
пазара, а продуктът хоби-туризъм ще се развие с ускорено темпо.

7. Информационни технологии

Използването на интернет за достъп до информации и представяне на туристическите
продукти ще се увеличава, така че туристите да могат сами да си организират ваканциите и
в този смисъл, ще намалее ролята на туристическите агенции. Нарастналите възможности
за предлагане на информация за различни дестинации ще улесни туристите при
закупуването на туристически пакети.

8. Транспорт

Понижените цени на транспорта ще повлияят върху броя на туристите. Дестинациите ще
бъдат все по-облагодетелсвани от лесния и евтин достъп, най-вече, ако съществуват
събития, организирани извън сезона. Това ще доведе до насърчаване на търсенето на къси
ваканции в чужбина и до миграция от големите градове към селските райони. Пътният
трафик ще се натовари и ще повлияе негативно на пътуванията със собствен автомобил,
най-вече през активния сезон. Круизите – по-скъпи и по-луксозни -  ще спечелят част от
пазара.

9. Сигурност

Терористичните актове, регионалните войни, глобалното замърсяване и други световни
кризи, за съжаление, са част от всекидневния живот. Този факт води до нарастване
необходимостта от сигурност в туризма, а туристите избягват дестинациите, които се смятат
за опасни зони. Разходите по гарантирането на сигурността ще се повишат съществено, а
индустрията ще трябва да бъде по-добре подготвена за по-гъвкавото посрещане на
туристическото търсене в кризисен период.

Методология

При разработване на настоящата стратегия, се започна от анализ на съществуващата
ситуация поотделно в Румъния и България, след което се премина към цялостна работа за
трансграничната зона Кълъраш – Силистра и обобщаване на данните.
В процеса на изготвяне на стратегията бяха организирани консултации на двете работни
групи, създадени специално за тази цел, едната в Румъния, а другата в България (те
свикваха партньори от публичния и частния сектор, както и други социалноикономически
партньори). Документите са завършени и тествани в партньорство от страна на тези групи
по време на многобройните работни срещи.

Главният мотив за работа, беше свързан с факта, че по този начин ще се осъществи едно
по-добро развитие и насърчаване на туризма в трансграничната зона Кълъраш - Силистра,
отколкото поотделното реализиране на тези процеси.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ

ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА КЪЛЪРАШ – СИЛИСТРА

Разположена в югоизточна Европа, от двете страни на река Дунав, главна плавателна
европейска артерия, (TEN –T 18), която осигурява и улеснява търговския обмен с
европейските крайбрежни държави посредством речните пристанища, трансграничната зона
Кълъраш – Силистра представлява потенциална туристическа атракция, както за
националния, така и за европейския туризъм.

ОКРЪГ КЪЛЪРАШ

Окръг Кълъраш се намира в югоизточната
част на Румъния и в румънската равнина, на
левия бряг на Дунав, на границата с
България, имайки площ от de 5088 km2,
представлявайки 2,1% от територията на
Румъния и заемайки 28 място по големина
сред окръзите в страната. Населението му е
317.652 жители (1,46% от населението на
страната).

От гледна точка на административното устройство окръг Кълъраш включва: 2 общини, 3
града, 48 селски общини (комуни) и 160 села. Главни градове: Кълъраш и Олтеница.

Разположен в югоизточната румънска равнина, по течението на Дунав и ръкава Борча,
окръгът граничи на север с окръг Яломица, на изток – с окръг Констанца, на запад – с окръг
Гюргево и окръг Илфов, а на юг – с България.
Релефът е представен от румънската равнина.

Климътът на окръга е умерено континентален с много топли лета и относително студени
зими.

Води
Основен водоизточник е река Дунав.. Тя се разделя на два ръкава – Борча наляво и Старият
Дунав надясно, които заключват между себе си  Балта Яломица.

Езерата в окръг Кълъраш са главно изкуствени, представени от рибарници, разположени
най-вече в долината Мостищя. Между естествените езера трябва да се споменат, на първо
място, речните лимани разположени  по протежението на Дунав, както и езерата: Мостищя,
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Гълъцуй и Поткоава, разположени по долното течение на долината Берза. Крайречните
езера, по-многобройни в миналото, са представени днес само от Чокънещ и Йезерул
Кълъраш от Дунавската горичка, Митрен от горичката Арджеш и Тътарул от горичката
Дъмбовица.

Дивата фауна на окръга е богата на ловни видове, като: глиган, заек, сръндак, елен,
лисици, гълъби, гургулици, гургури, пъдпъдъци, скорци, дроздове, кълвачи, диви гъски,
патици, водни кокошки, блатни кокошки, бекаси и др.  В защитената зона Йезер-Кълъраш се
срещат язовец, видра, къртица, лалугер, воден плъх, костенурка, видове характерни за
влажната зона.
Фауната на водните басейни е представена от: карас, шаран, кучешки дрян, бяла риба,
щука, сом, есетра и дунавска скумрия.

Природни ресурси. Основното природно богатство е съставено от земеделските терени,
които заемат около 84% от площта на окръга. Почвите, са съставени най-вече от различни
видове чернозем и наносни, , което позволява развитие на земеделието, като доминира
зърненият характер на растителната продукция.

Горската растителност, която заема 4,3% от площта на окръга, е формирана главно от
видовете: евроамериканска топола, акация, сив дъб, върба, полски ясен.

Статистически данни относно туристическата дейност в окръг Кълъраш

Източник на данните:
Статистически изследвания на Регионална Статистическа Дирекция Кълъраш
Ø Статистически изследвания относно туристическата дейност на юридически и
физически лица.
Ø Административни източници на Министерството на Вътрешните Работи и
Административната Реформа за данните относно международния туризъм (пристигания
и  тръгвания в/от страната регистрирани на граничните пунктове).

Специфична терминология и показатели:
Показатели на чисто /нето/ използване на възможностите за туристическо
настаняване: изчислява се чрез отношението брой реализирани нощувки към
възможността за туристическо настаняване, от съответния период.

Туристическа дейност : специфичният начин на развитие и осигурените условия от
икономическия оператор, организатор по време на пътуването на туриста.
Туристи участници в една туристическа дейност: лицата, които бенефицират от услугите
предлагани и продавани от икономическия оператор, който  организира съответната
туристическа дейност.
Брой на туристите – дни за една туристическа дейност: определя се от нарастване броя
на лицата участници с ефективната продължителност в дни на съответните дейности.
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 ЕВОЛЮЦИЯ НА НОЩУВКИТЕ В СТРУКТУРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПРИЕМАНЕ С
ФУНКЦИИ НА ТУРИСТИЧЕСКО НАСТАНЯВАНЕ
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През 1998 г.  общият брой на единиците за туристическо настаняване в окръг Кълъраш е
бил 4 и е достигнал през 2005 г. до 9, регистрирайки нарастване от 125 %, отбелязано в по-
долната таблица:

СТРУКТУРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПРИЕМАНЕ С ФУНКЦИИ НА ТУРИСТИЧЕСКО
НАСТАНЯВАНЕ

Възможността за туристическо настаняване на структурите за туристическо приемане в
окръг Кълъраш, през 2006 г. е била 198.913 места – дни, с 1,6% по-голяма отколкото през
2005 г.
В сбора на възможностите за туристическо настаняване, хотелите са заели 81,8%, мотелите
10,5%, градските пансиони 5,1% и селските пансиони 2,6%.

ЕВОЛЮЦИЯ НАВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО НАСТАНЯВАНЕ, НА
ПРИСТИГАНИЯТА И НОЩУВКИТЕ  ПРЕЗ  2006 В СРАВНЕНИЕ С 2005 Г.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Единици за
туристическо
настаняване –
общо,от които:
    Хотели

Странноприемниц
и и мотели
    Градски
туристически
пансиони
    Селски
туристически
пансиони

4

1

2
-
-

5

2

2
-
-

5

2

2
-
-

7

3

2
-
-

7

3

2
2
-

8

3

2
1
2

8

3

2
1
2

9

3

3
2
1

U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Съществуваща
възможност за
настаняване)  -
общо,
    от която :
    В хотели
    В
странноприемници
и мотели
    В градски
пансиони
    В селски
пансиони
Възможност за
настаняване,
    От която :
     В хотели
В
странноприемници
и мотели
    В градски
пансиони
    В селски
пансиони

Настанени туристи
- общо,
    от които :
     В хотели
     В
странноприемници
и мотели
     В градски
пансиони
    В селски
пансиони общо:
     Настанени
туристи от
страната
Нощувки,
     от които:
          В хотели
     В
странноприемници
и мотели
     В градски
пансиони
    В селски
пансиони
Нощувки за
настанени туристи
от страната,
     от които:
     В хотели
     В
странноприемници
и мотели
     В градски
пансиони
     В селски
пансиони
Показатели за
чисто използване

места

места
места
места
места

места-
дни

места-
дни

места-
дни

места-
дни

места-
дни

бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

бр.

   бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

359

303
36
-
-

138036

116540
13176

-
-

10112

8756

1079
-
-

9305

29442

24951
1601

-
-

24986

23571
1415

-
-

21,3

399

323
36
-
-

149741

123821
13140

-
-

5105

3916
717

-
-

3992

18659

15161
1833

-
-

14474

13123
1351

-
-

12,5

428

348
40
40
-

141998

116918
14120
10960

-

7592

6399
966
227

-

6526

25753

18277
6466
1010

-

21329

14827
6370
132

-

18,1

533

439
40
20
34

177097

145023
14478
7300
10296

7427

5984
1023
209
211

6040

35700

25315
8429
1045
911

26310

18268
7927

-
115

20,2

566

473
39
20
34

197440

163402
14274
7320
12444

9456

7846
1067
299
244

7802

37451

27484
7485
1437
1045

28148

21306
6698

-
144

19,0

541

442
57
28
14

198913

162778
20805
10220
5110

14157

12597
1067
493

-

11180

83023

78989
2793
1241

-

55708

52789
2546
373

-

41,7
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Броят на нощувките в структурите за туристическо приемане с функции за
туристическо настаняване през 2006 е бил 83.023 нощувки, от които 55.708 нощувки
на румънски туристи (143,6% от общите нощувки)  и 27.315 нощувки на
чуждестранни туристи – 193,1% .

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЧИСТО /НЕТО/ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО
ВИДОВЕ СТРУКТУРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПРИЕМАНЕ С ФУНКЦИИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО

НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2006 Г.

Показателите за чисто използване на местата за туристическо настаняване през 2006 г., са
били 41,7% общо от структурите за туристическо приемане с функции за настаняване
(48,5% от хотелите, 13,4% в мотели и 12,1% градските пансиони).

Общо структури От общо: по видове структури за туристическо
приемане

за туристическо приемане Хотели Мотели Градски
пансиони

Селски
пансиони

41,7 48,5 13,4 12,1 -

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЕДАЛИЩЕ
НАТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ, КОИТО СА ГИ ПРОДАВАЛИ ПРЕЗ 2006 Г.

През 2006 г. 7785 туристи са бенефицирали от вътрешни и външни туристически дейности,
организирани от туристическите агенции, с 4,7% по-малко отколкото през 2005 г. При
вътрешните туристически дейности, броят туристи е намалял с 11,1%, а при външните е
регистрирано повишаване от три пъти.

Туристически дейности Туристи, участници
в туристическите

дейности

Туристи –
дни

Средна
продължителност

на
ваканцията – дни

Вътрешни туристически
дейности от типа на
екскурзиите
Вътрешни туристически
дейности с продължителност
1 – 3 дни

384

1835

    -

5121

    -

2,8

на възможностите
за настаняване

Възможност Пристигания Нощувки
Общо Румънци Чужденци Общо Румънци Чужденци

101,6 120,9 115,2 148,1 156,9 143,6 193,1
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Вътрешни туристически
дейности с минимална
продължителност от 4 дни
Външни туристически
дейности
Общо

4828

              738

              7785

71619

5308

       82048

14,8

  7,2

-

Въпреки че броят на единиците за настаняване, както и този на съществуващите места за
настаняване е нараствал постоянно през периода 1998-2006, броят на нощувките е бил под
стойността достигната през годината-база до 2004 г., след което се доближават стойностите
от 1998 г. през следващата година. Отбелязано е нарастване на броя чуждестранни туристи,
със съответното нарастване на техния брой нощувки в единиците за настаняване в обсега
на зона Кълъраш. Въпреки това, показателите за чисто /нето/ използване на възможностите
за настаняване реализира явно нарастване само в хотелските единици, като намяляват
показателите както на мотелите, така и на градските пансиони. Туристическите дейности в
селския район не са отбелязани от статистиците.

Туристически потенциал на окръга

Географско положение на окръга придава няколко предимства произтичащи от
присъствието на някои специфични елементи:
• присъствието в южната граница на окръга на един от трите природни компонента
определящи пейзажната и социалноикономическата структура на страната: река Дунав;
• функция на туристически транзит: окръг Кълъраш е разположен на границата с Република
България, осигурявайки достъпа до пункта за преминаване на река Дунав и до сухоземния
път до Черно море, което е връзка със страните от южната част на континента и от Близкия
и Среден Изток;
• присъствието на приоритетната ос TEN –T № 18 (Дунав), която установява връзката между
страните в континента и черноморския басейн;
· присъствието на приоритетната ос TEN –T № 22 (Куртич-Констанца).

Инфраструктура

Железопътен транспорт
Железопътната мрежа на окръга е добре развита, с дължина на линиите, които са в
експлоатация 188 км. В съотношение с площта на окръга, железопътните линии са с
наситеност от 36,9 км/1000 км². Електрифицираните железопътни линии в рамките на окръга

са с дължина 162 km (10-то място в страната), важността им е 86%
от сумата на железопътните линии.
Магистралата с най-голяма дължина, която пресича окръга е тази,
която осигурява връзката с главаната морска врата на страната,
Констанца, осъществявайки се връзка с приоритетната ос TEN-T
22.

Сухопътен транспорт
Дължината на обществените пътища е 1.285 км. В
инфраструктурата на пътната мрежа, международните пътища са с
дължина 488 км, републиканските пътища - 797 км, останалите 142
км са общински пътища.

Връзката с главната морска врата на страната – Констанца и
достъпът към нея по река Дунав (TEN-T 18), се осигурява от
магистрала Букурещ – Лехлиу – Дражна – Фетещ – Констанца (A2)
и по моста Джурджен – Ваду Оии.

http://:@www.steane.com/photos/ro/62_1130_4_satu_mare.JPG


Strategie de dezvoltare a turismului in zona transfrontaliera Călăraşi – Silistra 2007 – 2013

11

От друга страна, достъпът от магистрала Соарелуй към
приоритетната ос TEN – T 7, Берлин (Германия)  – Арад
(Румъния) – Констанца (Румъния) – Истанбул (Турция), се
реализира по DN 21 (Кълъраш - Слобозия). Окръг Кълъраш има
достъп до Паневропейския коридор № IX, Хелзинки (Финландия)
– Букурещ (Румъния) – Гюргево (Румъния) – Велико Търново
(България) – Александрополис (Гърция), с посредничеството на

два окръжни пътя, DN 31 Олтеница – Гюргево и DN 21 Кълъраш – Слобозия – Урзичен.

Речен транспорт
Главната европейска плавателна артерия Дунав осигурява и
улеснява чрез речните пристанища Олтеница и Кълъраш
търговския обмен с крайбрежните европейски страни.

Проектът „Гранично преминаване Кълъраш (Ro) – Силистра (BG)”,
скоро финализиран (2006) ще има като резултат подобряването на
транспортната инфраструктура, в рамките на обща стратегия за
развитие на окръг Кълъраш и община Силистра, улеснявайки
преминаването на река Дунав с ферибот. Ще се намали
продължителността на пресичане на Дунав между двата града и
ще се улесни натоварения трафик, като се подобри движението и икономическия обмен
между двете страни.

Паралелно с ферибота, ще се запази връзката между Кълъраш и Силистра реализирана с
бак на частно дружество, бак с понижена способност, използван само за малкия трафик
(хора + леки автомобили).

Река Дунав. Дунавският басейн е богата зона на природни ресурси и културно-историческо
наследство.

Като международна река, Дунав притежава някои специфични характеристики. Той е един от
най-големите транспортни маршрути за всички дунавски страни, 85% от реката е
плавателна. Дунав е и най-големият европейски транспортен маршрут. Винаги е
съществувала важна връзка между Западна Европа и Черно море. По пътя си през Европа,
реката преминава през 13 страни – Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария,
Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Югославия, България, Румъния, Молдова и
Украйна.
Реката има голямо икономическо значение за всички държави по нейния бряг и се използва
за развитието на специализирани форми на туризъм– круизен, опознавателен, орнитоложки
и селски.

Дунав представлява естествена граница от над 600 км между Румъния и България и има
териториално значение, което започва в непосредствената близост на граничния регион.

Природен потенциал

На територията на окръг Кълъраш се намират многобройни природни резервати, които
могат да се превърнат в представителни туристически дестинации, предлагайки развиване
на дейности за почивка.
На основата на този природен потенциал може да се развива и научно-образователен
туризъм, който се адресира най-вече кам специалистите, които желаят да посетят
съществуващите природни резервати и към заинтересованите от принадлежащия на Дунав
биотоп.
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Така, на територията на окръг Кълъраш са идентифицирани и декларирани следните
природни резервати:

Гора Кайафеле   (Кълъраш – комуна Фунден)
Природен резерват (горски). Вековна дъбова гора.

Гора Чорнуляся   (Кълъраш – комуна Митрен)
Природен резерват (горски и ловен), създаден през 1954 г.; обрасъл с разновидни полски
дървета, вековни дървета, с възраст над 130 години (сив дъб, ясен и др.).
Площ: 73,2 ha.
Разположение: равнината Бъръган, надморска височина 45 м.

Гора Фунден  (Кълъраш – комуна Фунден)
Природен резерват (горски). Листна гора представляваща ловен
интерес (зайци, фазани).

Гора Тъмъдъу   (Кълъраш -  село Кълърец, сомуна Тъмъдъу)
Природен резерват. Листна гора (дъб, сив дъб, габър, липа и др.).

Гора Въръщ   (Кълъраш -  село Бошнягу, сомуна Доробанцу)
Природен резерват (горски). Вековна дъбова гора.

Специална зона за защиат на авифауната на Йезер
Кълъраш
Природен резерват (горски). Съдържа над 270 видове птици,
присъстващи през цялата година: къдрав пеликан – Pelicanus
cristus, обикновен пеликан – Pelicanus onocrotalus, малък
корморан– Phalacrocorax pygmaeus, гъска червеношийка –
Branta ruficollis, малка дива гъска – Anser erythropus, червена патица – Aythya nyroca, малка
егрета – Egretta garzetta. Авифаунистични видове строго защитени на базата на конвенциите
от Берн (L13/1993) и Бон (L13/1998).
Площ: 3105 ha, от които вода 530 ha, земеделски терени 2425 ha, 150 ha гори.
Разположение: Дунавска горичка; от административна гледна точка принадлежи на комуна
Куза Вода и община Кълъраш.

Природен резерват Островул Хараламбие
Площ: 44.9 ha; Дължина: 500 m.
Разположение: км 400 по брега на Дунав,  средна надморска
височина 16 м
Част е от Производствен сектор I Дунърика, принодлежащ на
Горски район Кълъраш.
Сладководни обитатели, защитени на базата на конвенциите от
Бон (Закон №13/1998), Берн (Закон № 13/1993) и CITES (Закон №
69/1994) и на базата на директивите Обитатели (92/43/EEC) и
Птици (79/409/EEC).

Природен резерват Островул Шоймул
Площ: 20,1 ha.
Разположение: 350-ти км по брега на Дунав, вдясно от Дикисен.
Част е от Производствен сектор III Дервент, принодлежащ на
Горски район Кълъраш.
Сладководни обитатели, защитени на базата на конвенциите от
Бон (Закон №13/1998), Берн (Закон № 13/1993) и CITES (Закон №
69/1994) и на базата на директивите Обитатели (92/43/EEC) и
Птици (79/409/EEC).

http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=12&idOb=732
http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=12&idOb=736
http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=12&idOb=727
http://:@www.deltaresort.com/second.php_s_id=25&id_lang=1&beg=1.html
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Природен резерват Островул Чокънещ
Площ: 44.9 ha; дължина: 300 м
Разположение: 395-ти км по брега на Дунав, комуна Чокънещ, средна надморска височина
15 м.  Част е от Производствен сектор I Дунърика, принодлежащ на Горски район Кълъраш.
Сладководни обитатели, защитени на базата на конвенциите от Бон (Закон №13/1998), Берн
(Закон № 13/1993) и CITES (Закон № 69/1994) и на базата на директивите Обитатели
(92/43/EEC) и Птици (79/409/EEC).

Дунавската крайбрежност на окръг Кълъраш е предпоставка за изключителна туристическа
атрактивност, но недостатъчно експлоатирана. Големият брой острови, с несрещан пейзаж
и разклонението на уникални ръкави създава както природната среда, която предразполага
към релаксиране, така и уникални условия за практикуване на лов и спортен риболов.

Ловен и риболовен потенциал

Риболовът, ловът, обиколките по Борча и Дунав със специални
съдове, разглеждането на останките на византийската крепост
Вичина, разположени на остров Пъкуйул луй Соаре, заедно с
културните паметници в града, са също възможности за туриста,
пристигнал в Кълъраш.

Културен потенцал

Историческите паметници в района на окръг Кълъраш са неразделна
част от националното културно наследство. По-големият дял от
движимото  културно наследство е съсредоточен в колекциите на
музея „Долен Дунав”  -  Кълъраш и „Археологическият музей на
цивилизацията Гумелница” в Олтеница.

Историческите паметници са привлекли вниманието на
специалистите и на широката публика. Великият историк Николае
Йорга се е занимавал задълбочено с реставрирането на някои
архитектурни паметници в тези земи. Кулата-камбанария с
осмоъгълна форма на скита Кодрен от комуна Гурбънещ (разположен под водите на
системата Мостищя III – Гурбънещ от 1985г.) или монументалния ансамбъл от Негоейщ, са
реставрирани по инициативата и с ангажирането на великия учен. През годините серия
известни архитекти или професори, като Григоре Йонеску, професорът Чишмиджиу, Георге
Курински-Ворона, Колин Хойнъреску, Думитру Ботез са проектирали и работили върху
историческите паметници в окръг Кълъраш.

Археологически паметници

В тази част на страната има истински исторически паметници от национално и европейско
значение. Представителни за архитектурните паметници и резервати от южна Румъния са
ктиторствата на Михай Басараб от Негойещи, Плътърещ или Мънъстиря.

Историческият паметник от Кътълуй - (комуна Късчиоареле)
Най-старият средновековен исторически паметник на територията на
окръга. Обхваща исторически останки от бронзовата епоха, първата
епоха на желязото (hallstatt), но е най-вече архитектурен ансамбъл
от 1560 – 1577 г, старо феодално жилище построено от Стан от
Корби и неговата съпруга, Капля (наследница на рода на воеводата на
Влашко, Влад Кълугърул).

Историческият паметник Мънъстиря - (комуна Мънъстиря)
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Исторически паметник на православното вероизповедание, разположен в стария изчезнал
влашки град Корнъцел. Издигнат е през 1648 г. от владетеля Матей Басараб. Днес се пази
само църквата, която е реставрирана два пъти - през 1900 г. и 1973 г.

Историческият паметник „Мънъстиря Фрунзърещ”
Ктиторство на болярин Раду Дудеску, издигнато през 1732 г.
Архитектурният комплекс включва църква, стените на манастира и избите на семейство
Дудеску. Познато е в специализираната литература като „Малкият Въкърещ”.

Църквата на бившия манастир Негойещ - (комуна Шолдану)
Исторически и архитектурно-религиозен паметник. Църквата е ктиторство на владетеля
Матей Басараб от 1648-1649 г.
Историческият паметник Негойещ, комуна Шолдану е сграда на православен култ.
Архитектоничният ансамбъл се състои от кула-камбанария, църква, владетелска къща,
килии и двойни величествени стени на манастира. Историята на манастира Негойещ крие
дълбоки предполагаемости от историята на Влашко. По времето на Матей Басараб, е бил
истинска лятна резиденция на Влашко, откъдето са издадени 181 княжески грамоти на
владетеля.

Църквата на бившия манастир Плътърещ -  (комуна Фундени)
Исторически, архитектурен и религиозен паметник. Представен е от църквата
Св. Меркурий, издигната по времето на Матей Басараб, в следствие на
постигнатата победа над татарите от страна на владетеля, през 1639 г.
Манастирът е построен между 1639-1649 г. Това е един забележителен
паметник със своята изчистена композиция на архитектурни форми и с
вътрешните си стенописи.

Църквата Св. Андрей - (комуна Фундени)
Исторически и религиозен паметник. Ктиторство на боляря Раду Дудеску, издигната през
1732 г. Архитектурният комплекс е съставен от църква, стените на манастира, избите на
семейство Дудеску.

Манастирът Света Троица - Либертатя е разположен в
северната част на комуна Дикисен, по пътя от Кълъраш за Фетещ,
недалеч от брега на ръкава Борча. Манастирът се намира на 4 км
от главния път и е обграден от стени, които го разделят от
царевичните ниви. Това е доста нов манастир, около който се
намира модерната сграда на килиите и са насадени множество
дървета.

Манастирът Раду-Негру - (комуна Моделу) се намира на 2 км от
националния път DN 3A Кълъраш - Слобозия, а спрямо община Кълъраш
се намира на разстояние от 10 км. Притежава 10 ha земеделска площ и
килии с 20 помещения за настаняване на туристи.

Археологически паметници

В областта на археологическото наследство, окръг Кълъраш съставя една от най-важните
зони на Европа.

Така, на територията на окръга се намират:

Балта Кослоджен – работно място в Клинч (Росеци, комуна
Дикисен)

http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=19&idOb=739
http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=19&idOb=733
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Неолитно заселище, културата Болинтиняну , V хил. пр. н. е.
Бронзовата епоха е представена от надгробен камък, III  хил. пр. н. е.
Заселището принадлежи на повече исторически периоди (неолит, бронзова епоха и дако-
гети).

Султана– Малул Рошу - (село Султана, комуна Мънъстиря)
Заселище от последната фаза на неолита, културата Гумелница, IV хил. пр. н. е.
Заселището от Султана – Малу Рошу представлява една от най-интересните спирки
принадлежаща на културата Гумелница. Изследването на този паметник е започнало преди
80 години. Отскоро е и най-голямото откритие през последните години: запалено жилище от
преди 6000 години, в което са намерени повече от над 150 керамични съдове, 300
каменни/кремъчни оръдия и накити.

Късчиоареле - (село Късчиоареле, комуна Късчиоареле)
Представлява единственото заселище на културата
Гумелница в Румъния, изследвано изцяло от Владимир
Думитреску, както и комплекс от нео енеолитни заселища, V-
IV век пр. н. е.

Село Гълъцуй - (комуна Александру Одобеску), пункт
Мовила Берзей
Археологическа спирка принадлежаща на неолитния период. Уникалният пейзаж включва
фауна и флора характерни за езерото Гълъцуй, известно с терапевтичните си качества и
чистотата на водите си. В непосредствена близост до неолитното заселище са открити
сарматски археологични материали (II и IV в.).
Стратиграфията на неолитното заселище е представена по
следния начин:

· ниво Болинтиняну (VI-V хил.сл. Хр.)
· ниво Боян Джулещ (V хил.сл. Хр.)
· ниво Боян Джулещ (IV хил.сл. Хр.)

Пъкуйул луй Соаре
В североизточната част на острова Пъкуйул луй Соаре, който разсича водите на Дунав,

отдясно на комуна Остров, до хълма Дервент, се намират
останките на крепост. От първоначалната площ,
приблизително около 5 ha, описвайки, вероятно, правоъгълна
форма, днес се пази още само една част, а западната зона на
крепостта е покрита от водите на Дунав. Запазената част от
островната крепост граничи в югоизточната част с една друга
стена, чиято дължина е 240 м, височината е 5-6 м и широчина
от 4,20 м и 6 м, изградена по системата ”блокаж”, подкрепена
от дъбова подконструкция.

Дуросторум
Дуросторум е едно от най-известните римски заселища в Моесия Инфериор от началото на
II век, бидейки и седалище на легион. Споменатият периметър се простира на площ
включена между пътя Букурещ– Констанца по км 131,400 и км 132,100, съответно брега на
река Дунав.
От 1990 г., седалището се изследва систематично в рамките на този строителен обект в
сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния и специалисти от
Националния исторически и археологически музей Констанца и Музея Долен Дунав
Кълъраш.
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Архитектурни паметници, намиращи се на територията на окръга

Дворецът на Префектурата – (община Кълъраш)
Светски архитектурен паметник, построен в неокласически стил, с
бетонна основа и стени от пресовани тухли. Издигнат в периода юни
1895 - януари 1898 г. от италианския предприемач Джузепе Д. Чиконe,
по скици, направени от инженера на града Йон Соколеску.

Кметство на община Кълъраш – (община Кълъраш)
Светски архитектурен паметник, построен в периода 1886-1887 г. по
скици на архитект Йон Соколеску. Намира се на мястото на стария
хан на Църковното настоятелство на болница Колця в центъра на
града.

Седалището на Националните архиви – (община Кълъраш)
Светски архитектурен паметник. Сградата е построена през 1897 г.
Принадлежала е на бившата пожарникарска казарма.

Окръжна библиотека „Александру Одобеску” - (община Кълъраш),
бивша къща Деметриад, построена през 1888 г.

Музеят на изкуството Олтеница - (Олтеница, Кълъраш), бивша
Водна кула, построен в началото на  XX в.

Земеделски колеж „Санду Алдя” - (община Кълъраш), 1929 – 1938.

Съществуването на многобройните туристически обекти може да благоприятства
развитието на пътния туризъм с културни стойности чрез реализирането на тематични
трасета, които да включват културно-исторически или образователно-възстановителни
стойности.

Музеят Долен Дунав - (община Кълъраш) е създаден през 1951 г.,  той
е огледало на историята на тези места. Разположен е на площ от 441 кв.
км и експонира над 43 000 музейни вещи, като се започне от неолита и се
стигне до съвременната епоха.

ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ: „Изкуство и магия,  живот и смърт в
праисторията на Долен Дунав”, „Обреди и ритуали по Долен Дунав.
Животът на живите– Животът на мъртвите”, ”Цивилизацията Боян”, „Една
непозната цивилизация: Гумелница”.

Музеят на изкуството на община Олтеница, пази богата праисторическа колекция, в
която е представена културата Гумелница, и една специална изложба на уникални
предмети, принадлежащи на цивилизацията „Гумелница”, наречена „Изкуство, Магия и
Религия в Праисторията”. От неолита са представени и цивилизациите Дудещ, Боян и
културата Чернавода I.

Мемориален музей Александру Сахия, от комуна Мънъстиря, представя живота,
изкуството и неиздадените документи на писателя, както и етнографски предмети от
началото на XX в.

Потенциал за бизнес - туризъм

http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=16&idOb=719
http://:@www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=13&submeniu=obiective%20turistice&res=16&idOb=718
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Бизнес - туризмът се смята за основен източник на приходи за хотелиерска индустрия. През
последните години, заедно с навлизането на големите чуждестранни компании на
румънския пазар, броят на онези, които идват в Румъния по бизнес дела, нарастнва
внушително.
Анализите на специалистите показват, че Румъния е предпочитана за организирането на
конференции по различни причини, които са свързани по-специално с намалените разходи,
които предполага организирането на такива събития в нашата страна.
Въвличането в бизнес - туризма е ценно, тъй като той е сегмент, който води туристи и през
другите периоди, освен уикендите или отпуските, създавайки се по този начин  инструмент,
който смегчава сезонността на туристите и предлага продължителност.

Културни събития организирани от Окръжния Център за Запазване и
Насърчаване на Традиционната Култура

Културният живот се допълва от дейността на Културния център за Творчество Кълъраш, в
чиито рамки функционира Народния театър „Аурел Елефтереску”, от дейността на  Окръжна
дирекция за култура, култ и национално културно наследство и от Народния университет
„Петре В. Ханеш”, Кълъраш.
В културния календар са включени:

· Национален театрален фестивал „Щефан
Бъника”

Националният театрален фестивал е част от културния
проект „Thalia în 7 zile” и протича ежегодно в Кълъраш в
залата на Окръжния център за запазване и насърчаване
на традиционната култура Кълъраш.
Театралният фестивал носи името „Щефан Бъника” в
памет на големия кълърашки актьор, протичайки ежегодно през април месец, в
продължение на една седмица.
Фестивалът е с продължителност от 7 дни, в който участват професионални и аматьорски
театрални формации, между тях и студентският театър. Фсяка формация представя по един
спектакъл, като на ден спектаклите са по два. Тук участват представители на различни
културни центрове от страната, театрални институции или специализирани образователни
институции.
Покрай спектаклите, които се представят на публиката, в рамките на фестивала се
организират и други ателиета, засягащи различни тематики на театралното изкуство, в които
могат да участват както актьорите професионалисти, така и зрителите. Ежегодното
присъствие на знаменити актьори от румънския театър, специалисти в сферата, режисьори,
университетски преподаватели, сценографи и др. допринася за  стойността на всяко едно
издание.

· Национален фестивал за румънска развлекателна музика „ Флори де май ”

Националният фестивал за румънска развлекателна
музика протича ежегодно в Кълъраш, през месец май,
на открито, на сцената на стадион „НАВРОМ”. През
всичките си издания фестивалът е следвал
насърчаването на румънската развлекателна музика, на
творчествата на румънските композитори и откриването
на стойностни интерпретатори от цялата страна.

Структуриран в две секции -  деца и възрастни,  във
фестивала могат да участват артисти от най-ранна
възраст до младежи на възраст до 30 години.

Фестивалът е истински трамплин за  тяхното лансиране.
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Имайки предвид сложността на фестивала, ежегодно в организацията се въвличат в
партньорство различни обществени институции от Кълъраш, радиа и телевизии.

· Международен фолклорен фестивал „Хора
маре”

Фестивалът се организира ежегодно на сцената в парка
„Думбрава”, в края на месец август. Това е най-
просторният фестивал, оганизиран в Кълъраш, на който
ежегодно присъстват над 150 участници от Румъния и
чужбина.
Фестивалът следва представянето и запазването както
на румънските народни носии, обичаи, музика и танци,
така и на други страни. В предишните издания са
участвали фолклорни формации и ансамбли от Италия,
Холандия, България, Испания, Украйна, Шотландия, Турция, Израел, Гърция, Шри Ланка и
др.
По време на фестивала се организират паради на народните носии, като участниците

дефилират по главните артерии на града.
Също така, през този период протичат едновременно със
спектаклите от сцената в парка Думбрава и други спектакли в
различните населени места на окръга. Имайки предвид
постоянната връзка между традиция и артистично творчество, в
бъдеще, ще се пробва привличането на народните майстори,
които да представят изложби на автентично народно изсуство.

Национален филмов фестивал „ 7 Изкуства ”
Протича ежегодно, през месец септември, като тази година се проведе VIII-то издание. Това
е фестивал, който се адресира до професионалистите, и в който участват реализатори на
късометражни филми от: продуцентски къщи, кино студия, телевизии и др. Фестивалът е
организиран в 5 (пет) секции: документално изкуство, есе, научен филм, студентски филм,
making-off.
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ОБЩИНА СИЛИСТРА

Географско описание

Топографска и икономическа характеристика
Община Силистра е разположена в най-
североизточната част на България, граничеща с
Република Румъния. Територията и е част от
Източната Дунавската равнина, която се
характеризира с умерен климат.

Община Силистра е важен регионален център. В
състава на Общината са включени 19 населени
места, с обща площ от 516 kм², от които 323 kм²
(63%) са обработваеми земи; 37 kм² (7%) гори; 16
kм² (3%) водни площи и 27% са заети от пътища.
Населението на общината е  68.194 жители (почти

50% от жителите на област Силистра). Гъстотата на населението е  115,2  жители/ kм².

Географското положение на общината я превръща в “североизточната врата” за
осъществяване на транспортните връзки с Румъния и страните от ОНД.
На територията на общината са разположени големи предприятия, които предлагат широка
гама от продукти: металообработващи и дървообработващи машини, електрически уреди,
домакински уреди, каучукови изделия, текстилни изделия, дървени плоскости и др. Много
добре равита е и хранително-вкусовата промишленост.
Действащите малки и средни предприятия са главно в земеделския сектор, търговията и
транспорта. Големите административни пречки и липсата на частни инвестиции спъват
развитието на бизнеса.
Съгласно Постановление № 374 от 2 юни 1999 г. на Министерския съвет, община Силистра
е обявена за зона за трансгранично сътрудничество.

Комуникации и транспортна инфраструктура

Пътищата на територията на община Силистра  са с обща дължина 154.5 км, от които:
асфалтирани – 154.2 км; с трошенокаменна настилка – 0.3 км.

По категории пътищата са, както следва: първокласни – 15,5 км; второкласни – 42,5 км;
третокласни – 33,5 км;четвъртокласни – 96,84 км

(фиг.1)

Структура на пътната мрежа
в общ. Силистра

8%

23%

18%

51%

катег. I
катег. II
катег. III
катег. IV
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На територията на Общината съществува само един национален път I клас - № I-7.
Предвидено е включване в маршрута на транспортен коридор № 5 - КПП Лесово – Елхово –
Ямбол – Шумен – Силистра, който ще обхваща товаропотока от/до Близкия изток – Русия, и
Скандинавските страни. На територията на общината са регистрирани 35 фирми за
обществен транспорт.

ЖП транспорт
Общината разполага с жп гара, обслужваща пътнически и товарни влакове. Пътнико- и
товаропотокът е непостоянен, тъй като голяма част от пътниците и товарите са ориентирани
към по-гъвкавия автомобилен транспорт.

Пристанище

На километър 381 на река Дунав се намира пристанище Силистра, което е собственост на
“Лесил “ АД с основен акционер (94%) Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).
Техническите характеристики на пристанището са следните: дължина на кея – 400 м; брой
корабни места – 5; капацитет за насипни товари - 1800 т за 12 часа; капацитет за генерални
товари – 400 т за 12 часа. Механизация: портален кран 32/20 т – 1 бр.;портален кран 10 т – 2
бр.;платформен кантар – 50 т. Пристанището разполага с добре развита транспортна
инфраструктура – жп и шосейни подходи. Съществува възможност за водоснабдяване и
захранване с ток от бряг на пристаналите съдове. Могат да се обработват речни, речно-
морски и морски съдове с товароподемност до 5000 т

Туристически потенциал

Природни туристически ресурси

Биосферен резерват “Сребърна"
Разположен е на 20 км западно от Силистра по пътя за Русе. Той е защитена територия от
1948 г. и до днес е получил международно признание по 2 конвенции (За световно културно
и природно наследство и Рамсарската) и по 3 международни програми
(“Човек и биосфера”, “Орнитологично важни места” и “Корине биотопи”).

Езерото Сребърна се намира на брега на река Дунав. То е главна
“спирка” по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на
прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Тук са
установени 50 вида птици, включени в Червената книга на защитените
видове. В езерото гнезди и единствената в страната колония от 200 къдроглави пеликана.
Освен тях гнездят още и два световно застрашени вида - малък корморан и белоока
потапница. В резервата се срещат 11 редки и застрашени от изчезване вида растения.
През 1983 г. в резервата е открита сградата на Природонаучния музей и Екологичната
станция на БАН.

Дунавски парк
Дунавският парк е разположен на 140 дка, предлагащ разходки сред
екзотични дървесни видове и цветни градини, посещение на
архитектурно-археологическия резерват “Дуросторум - Дръстър -
Силистра”, три обновени детски площадки, открит басейн, два
тенискорта и възможност за спортен риболов в река Дунав.

Река Дунав съставя общия туристически потенциал, разделен между Кълъраш и Силистра.
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Ловен и риболовен потенциал

На територията на Община Силистра са разположени язовири, където може да се
практикува спортен риболов и наблюдение на  някои видове птици.

Ловът също е дейност, която може да се практикува в зоната. Обекти на ловуване са:
глиган, язовец, лисица, вълк, чакал.

 Културно-исторически паметници в Силистра

Национален архитектурно-археологически резерват “Дуросторум – Дръстър -
Силистра”

Силистра е територия с антично културно и историческо наследство, върху което, за над
2000 години,  са оказили влияние многобройни народи и цивилизации. Те са оставили
видими и емблематични следи чрез присъствието си. Античният Дуросторум,
средновековният Дръстър и нова Силистра са измежду малкото градове в България, на
Балканския полуостров и в Европа, в които се проследява културната последователност до
наши дни.
През тези две хилядолетия, в града се е събрало богато културно-историческо наследство,
свързано с пет бележити цивилизации: римска, византийска, средновековна, османска и
българска и с няколко религии: гръко-римска, християнска, ислямска и еврейска. През
различните исторически епохи, градът е бил административен, военен, културен и църковен
център.
В резултат на археологическите и историческите изследвания през последните десетилетия
са разкрити паметници на споменатите цивилизации и религии– древни сгради, обществени
конструкции и укрепления, византийски гробници, култови конструкции, средновековни
крепости, жилища, църкви и манастири, османски джамии, конаци, табии и обекти на
новобългарска архитектура.
През 1971 г., с акт на Министерския съвет, голяма част от Силистра е обявена за
“Национален архитектурен и исторически резерват Дуросторум – Дръстър – Силистра”.
Археологическите изследвания на обектите от различните периоди и тяхното документиране
са направени от археолога Иван Бъчваров, който е изготвил и съвременна археологическа
карта на област Силистра, в която са регистрирани и обявени  и в Държавен вестник, 314 –
археологически паметници на културата, от които 12 заселищни могили, 139 тракийски
надгробни могили, 60 трако-римски и средновековни български могили, 20 крепости  и 13
некропола.

Резерватът обхваща повече от 2/3 от съвременна Силистра. Античният Дуросторум и
Средновековния Дръстър са имали световно значение. Днес Резерватът включва уникални
реставрирани паметници от римската и средновековната българска епоха. В него са
разположени всички археологически разкопки в града, като с най-голям интерес са тези от
Дунавския парк, където е открита базиликата на патриарх Дамян (втората по големина в
страната – първата пътриаршеска църква в българската държава), както и част от колоната
на хан Омуртаг.

Римска гробница от IV в. сл. Хр.
Най-известният в страната и чужбина античен паметник на
Дуросторум е гробницата със стенописите от първата половина на
IV век. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната
цивилизация. Богатата стенописна украса (геометрични,
животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и
техните прислужници) носи характерните белези на
Константиновата епоха и се долавя стилът на надарен художник,
дошъл от източните провинции на Империята (вероятно Египет или
Сирия). Върху централното пано е изобразен господарят на
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гробницата в цял ръст, облечен в костюм на знатен римски пълководец магистрат, вероятно
патриций, който държи в ръка императорска грамота - кодикал.

 Куршумлу джамия – XVI в.
Куршумлу джамия в Силистра е доказан паметник на културата от
местно значение. Сградата е строена през първите десетилетия на XVI
в. и отразява нaй-добре майсторството на османските архитекти. Името
си получава от оловните листове, с които е покрит куполът й. Както
всяка джамия,  строена през Османската династия,  Куршумлу джамия е
насочен към Мека. Тази ориентация е посочена на южната стената чрез
празна ниша - михраб.
Украсата на Куршумлу джамия се съсредоточава най-вече в пода, покрит с килими, и в
богато изработените и рисувани стени и таван.
Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни в зидарията над прозорците и вратите.
Темите, избрани за украса на стените, са цветя - рози, карамфили, лалета и др

Катедрален митрополитски храм "Св. ап. Петър и Павел" и мощехранилница на Св.
Дасий Доростолски

Храмът "Св. ап. Петър и Павел" е паметник на културата, построен
след Кримската война от водещата в България през Възраждането
Дряновска архитектурна школа. Стенописите са на известния
български живописец проф. Кожухаров.
При посещението си в България през 2001 г. Папа Йоан Павел II дари
на Силистра част от мощите (дясната раменна кост) на Св. Дасий,
положени в мраморна мощехранилница, която днес се съхранява в

катедралния митрополитски храм "Св. ап. Петър и Павел".

Архитектурни паметници – музеи

Археологически музей - Силистра
Сградата е построена в периода 1923-1924 г. за клон на
Румънската национална банка в града. От 1990 г. в нея се
помещава Археологическата експозиция на Исторически музей -
гр. Силистра.
Експозицията е разположена на площ от 400 кв.м. В нея са
изложени паметници от праисторическата, античната и

средновековната епоха. Сред тях има уникални експонати като римски каменен слънчев
часовник, най-големия, откриван досега по българските земи; римски спортен шлем-маска с
изобразени грифони; съкровищница от гробни находки от благородни метали от римската и
средновековната епоха; колесница - погребение на знатен римски магистрат от края на III в.,
единствена в бившите римски земи; статуя на римлянка тип “пудицития”, изработена в
Доросторум; златен пръстен на един от първите християни от края на III в. и др.

Етнографски музей - Силистра
Експозицията на Етнографския музей е разположена на площ от
300 кв.м. В нея са включени експонати, представящи бита и
културата на добруджанското население от Силистренския регион
от средата на XIX до началото на XX век. Изложени са оригинални
оръдия на труда; костюми на изчезналото местно население
Гребенци; кукерски маски от региона и маски “брезая”, използвани
при зимен обичай за плодородие и здраве.

Художествена галерия
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Сградата е построена за Педагогическо училище в периода 1890-1891
година. Архитектурният стил е късен сецесион или виенски барок и се
характеризира с декоративни елементи по фасадите като
антропоморфни фигури, флорални елементи, раковини, имитация на
капители на коринтски колони и др. През 1920-1940 г., по време на
румънското управление, е Административна палата на Силистра. От
3-ти март 1972 г. в нея се помещава Художествената галерия на

Силистра. Колекцията включва забележителни творби на класиците на българското
изобразително изкуство Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Ст. Венев, Дечко
Унунов, Светлин Русев.

Културни традиции

v Международен детски танцов фестивал  “Унтрешният мир започва с
днешното приятелство”

През последните 13 години в Силистра се организира Международния детски танцов
фестивал  “Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Всяка година над 300 деца от
над 30 държави от 4 континента посещават Силистра. Фестивалът е през месец юли, с
продължителност от една седмица и няма конкурсен характер. Той привлича  интереса на
гостите и жителите на града с професионалистите в танцовото изкуство. Със своята богата
програма – танцовите ателиета, пикниците, конкурса “Miss и Mister Фестивал”, ателиетата по
изкуства – фестивалът се е наложил като център за културен международен обмен.
По време на фестивала, градът се изпълва с пъстрота, добро настроение, песни и танци от
различни краища на света, дарявайки публиката  с незабравими спектакли.

v Международна театрална лаборатория “Ян Бибиян”

От 2003 г., Международният куклен фестивал “Ян Бибиян” се организира ежегодно като
Международна театрална лаборатория. Амбициозната цел на организаторите е, чрез
традицията на предходните издания да се наложи професионалното общуване между
човека и публиката. Тук се представят спектакли на театрални куклени трупи от цял свят.
Новаторските практики от изданието през 2003 г. – Малката театрална лаборатория и
Финалния експериментален спектакъл са стимул за креативен театрален труд и допринасят
за бъдещото сътрудничество между актьори от различни куклени театри в Европа,
създавайки така трайни връзки в сферата на културата.
Акцентите на фестивала са:
Ø “Малките перли” – посещение на детски градини и изработване на кукли от подръчни

материали, и поставяне на сцена на театрални упражнения;
Ø “Малка театрална лаборатория” – всеки фестивален ден различен колектив

изработва кукли, упражнения и малки спектакли;
Ø “Финален експериментален спектакъл” – под ръководството на театрален експерт се

поставя на сцена спектакъла създаден от идеите реализирани в малката театрална
лаборатория;

Ø Конкурс за драматургична миниатюра;
Ø Детски конкурс “Куклата, която изработих сам”;
Ø Научнопрактична дискусия.

Културният живот на община Силистра се допълва и от събития, като:
§ Събор на хоровете от Дунавските държави – единственият в Европа, организиран за

първи път през 1910 г.
§ Фестивал на старата градска песен, в който участват различни градове от България;
§ Празник на кукерите в село Калипетрово, който се е превърнал в международен

фестивал;
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§ “Пролетни културни празници”, “Коледен артфест” – в рамките на тези събития се
реализират над 200 прояви.

II. SWOT АНАЛИЗ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА КЪЛЪРАШ -
СИЛИСТРА

Условията за развитие на туризма на една територия са резултат от едновременното
влияние на вътрешните и външните фактори, представляващи съвкупност от силни и слаби
страни, възможности и заплахи за развитието на туризма.

Стратегията, която ще се прилага, ще се опита да изгради силните страни, да оползотвори
възможностите и същевременно да минимализира слабите страни и възможното влияние на
заплахите.

Едни от най-важните вътрешни фактори, които влияят върху туристическия мениджмънт, са
законовите норми, които регламентират връзките в сферата на туризма, както и нормативни
актове, които регламентират други сфери на икономиката, но засягат пряко или косвено
туризма.

Географското положение, заедно с богатството на културно-историческите и природните
ресурси, предлага богат избор от възможности за инвестиране в туристическия сектор и
развитие на формите за алтернативен туризъм на територията на трансграничната зона
Кълъраш - Силистра. Създаденият туристически продукт ще съчетава в себе си бита и духа
на старите традиции, богатата история и атрактивния фолклор.

Силните страни на зоната Кълъраш – Силистра като туристическа дестинация:

Местоположение и природни дадености
· Разнообразни туристически ресурси: национални паркове и защитени местности и

резервати – гори, езера и други водни обекти;
· Река  Дунав - средство за навигация и развлечение (риболов, лов, круиз и др.).;
· Разнообразие на флората и фауната, специфични за зоната;
· Умерено-континентален климат, благоприятен за туризъм с по-голяма

продължителност;
· Добри природни условия за туристически дейности – конен спорт, колоездене, водни

спортове и др.
Култура и културно наследство

· Разнообразие на културно-историческо наследство – манастири, археологически
паметници и др.;

· Китни села с възможности за развитие на селски туризъм;
· Музеи и паметници – различни по тематика;
· Традиционни фолклорни фестивали, както и музикално-артистични спектакли –

прочути класики и съвременни творби;
Инфраструктура, транспорт и комуникации

· Добре развита железопътна мрежа;
· Развита мрежа от пътища с ГКПП, автопарк с добро качество;
· Система от добре уреден речен транспорт;
· Развити телекомуникационни мрежи – телефон, радио, GSM, сателит;
· Достъп до магистрала A2 (Букурещ - Констанца) и до аерогара Хенри Коанда.

Човешки ресурси
· Страни с гостоприемни хора и традиционно посрещане;
· Сравнително младо население с лингвистични способности, което предлага

потенциал за човешки ресурси в сферата на туризма;
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· Курсове по туризъм, осигурени от образователни институции;
· Квалифицирани и опитни туроператори.

Законова рамка
· Устойчива юридическа рамка за защита на околната среда и за администрирането на

защитените площи - национални паркове, биосферни резервати.
Маркетинг и насърчаване

· Динамични туроператори;
· Загриженост за насърчаването на туризма в чужбина – реклама, изложения,

масмедия и посещения на туроператори.
Други

· Повишен интерес на чуждите инвеститори в сферата на туризма в трансграничния
регион Кълъраш – Силистра.

Слаби страни на зоната Кълъраш – Силистра като туристическа дестинация:

Местоположение и природни дадености
· Повишеното промишлено замърсяване и изоставени индустриални предприятия с

негативно въздействие на територията на Република Румъния;
· Слабо застъпено и недостатъчни на брой пунктове за събиране и рециклиране на

отпадъците;
· Ерозия и замърсяване на плажовете и на водите на Дунав от румънска страна;
· Недостатъчно приложение на законодателството по отношение на околната среда

вследствие липса на човешки ресурси и материали;
· Неправомерно използване на горския фонд.

Култура и културно наследство
· Множество изоставени и неподдържани исторически сгради и паметници на румънска

територия;
· Няма активно действащо законодателство по отношение на съхраняване и опазване

на архитектурните паметници;
· Качеството на представянето и преводите в музеите е слабо;
· Липса на държавни инвестиции в развитието и насърчаването на културните обекти –

музеи, паметници и др.;
· Недостатъчна реклама  за фестивали и други културни прояви, която да позволи пo-

ефикасното привличане на туристи (вътрешни и външни).
Инфраструктура, транспорт и комуникации

· Недобро оборудване на гарите, ниско качество на обслужването във влаковете,
недостатъчно електрифициране на железопътната мрежа;

· Лошо състояние на пътната инфраструктура;
· Недостатъчен достъп за хората с увреждания до множество хотели и туристически

атракции;
· Липса на канализационна и водоснабдителна система, най-вече в селските райони;
· Понижено ползване на алтернативни енергийни ресурси;
· Лоши условия за къмпинг, наличните  бази се нуждаят от модернизация;
· Липса на паркинги и на модерни санитарни възли в туристическите обекти;
· Липса на международен център за конференции.

Човешки ресурси
· Недостатъчно осъзнаване на важността на туризма за икономиката;
· Ниски заплати и условия за труд, които стимулират миграцията на работната ръка от

хотелиерската индустрия;
· Професионалната подготовка в туристическия сектор не отговаря точно на  нуждите

на ангажираните;
· Липса на курсове за професионална подготовка;
· Слабо осъзнаване на възможностите и потенциала на развитие на кариерата в

туристическата индустрия.
Законова рамка
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· Липса на институционални структури за регионално развитие на туризма и на
планове за интегрирано туристическо развитие на градовете/курортите;

· Липса на стимули и механизми за подкрепа за инвеститорите;
· Наличие на юридически проблеми относно собствеността върху терените и на

недвижимите имущества, които ограничават развитието на румънска територия.
Маркетинг и насърчаване

· Липса на силна, единна и позитивна представа за трансграничната зона Кълъраш –
Силистра като туристическа дестинация;

· Липса на официален маркетингов план на туристическата дестинация Кълъраш –
Силистра;

· Недостатъчно ползване на информационните средства и на интернет за
информиране, маркетинг и реклама;

· Недостатъчно развита мрежа от центрове за туристическа информация;
· Слабо сътрудничество на обществения/частния сектор за решаване на

маркетинговите проблеми.

Възможности:
· Повишен потенциал на развитие на туризма благодарение на богатите природни и

културни ресурси, нарастващо търсене в областта на туристическите услуги;
· Нарастване броя на чуждестранните инвестиции;
· Развитие на предприемачеството;
· Разширяване и модернизиране на транспортната инфраструктура;
· Развитие на сътрудничеството с крайбрежните дунавски страни;
· Подобряване качеството на търговските услуги;
· Подкрепящи правителствени политики в областта на туризма;

Възможност за разкриване на нови работни места, специфични за сферата.

Заплахи:
· Бюрократически сложни и дълготрайни процедури за получаване на финансиране;
· Туристическа миграция към други страни или/и региони;
· Липса на предприемаческа култура;
· Понижени местни финансови ресурси;
· Липса на конкурентоспособност;
· Липса на капитал за подпомагане на инвестициите в икономиката;
· Задълбочаване на нарушеното равновесие между търсенето и предлагането на

трудовия пазар;
· Мигриране на висококвалифицирана трудова ръка;
· Недостатъчни финансови средства за развитието на инфраструктурата.

III. ВИЗИЯ. МИСИЯ. ЦЕЛИ

Визия
Туризмът – двигател на местното развитие и полюс на европейска интеграция

Глобалното развитие на туризма, обусловено от тенденциите в тази сфера, налага
спазването на законовите разпоредби в тази област. Тенденциите в световен и регионален
мащаб за устойчиво годишно нарастване на туристическия сектор от 3 % до 5 % засилват
влиянието и ролята му в икономическото развитие на страните, които формират
туристическите пазари.

Нарастването на туристическата сфера е резултат от развитието в световен план: нова
технологична революция, стабилно икономическо развитие, премахнати митническите
бариери за страните от ЕС при ползване на въздушния транспорт, глобализация на
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световните пазари, политическа и икономическа интеграция, развитие на бизнес средата,
повишени приходи и свободно време на населението.

Това развитие привлича след себе си необходимостта от създаване на нови туристически
продукти и дестинации, които да представляват една възможна алтернатива за развитието
и привличането на печалба на регионално и местно ниво. Тази възможност трябва да бъде
свързана както с особеностите и характеристиките на туристическите ресурси, така и с
човешкия потенциал, целейки осигуряването на стабилно развитие на туристическия регион.

Необходимостта от стратегия в сферата на туризма на местно ниво е породена от
съществуващите туристически ресурси, тяхното актуално състояние, степента на ползване,
както и техния туристически потенциал. Стратегията трябва да наложи развитието на
туризма като един от приоритетите на икономическото развитие, чрез ангажирането на
местните власти в разрешаването на проблемите на местно ниво в сферата на туризма и
отраслите, свързани с нея, както и създаването на благоприятна микро среда за  развитието
на частния туристически сектор, като по този начин се гарантира устойчивост на
туристическото развитие.

Устойчивостта в развитието на туризма, осигурява за бъдещите поколения социални
ценности и природни ресурси под формата, в която са били наследени, запазени и
реставрирани, осигурявайки приходи и печалби за бизнеса и икономическото развитие в
региона, имайки като ефект повишаването на благосъстоянието на местното население.
Така туризмът е дългосрочно ориентиран, интегративен процес, който осигурява
просперитет за икономиката и бизнес средата чрез използване на реализациите на
глобализираните общности (икономическо измерение),  също така допринася и за
опазване на етичните и морални норми, на традициите и етноценностите (социално
измерение), защитава и опазва природното разнообразие и богатство (екоизмерение)  и
успява, чрез общи усилия, да осигури взаимодействие между споменатите по-горе
участници (институционално измерение).

В заключение,  нашата визия относно туристическото развитие на трансграничната зона
Кълъраш –Силистра е следната:
“Трансграничната зона Кълъраш – Силистра съставя:
- регионален туристически център, който предлага специфични туристически
продукти, конкурентни както на националния, така и на международния пазар;
- предпочитана дестинация по Долен Дунав, основаваща се на богатата си
история, живите традиции, автентичния фолклор и уникалните природни
дадености.“

Мисия

Целта е туристите в трансграничната зона Кълъраш – Силистра да се чувстват добре, а
местните хора да засилват интереса си за насърчаване и развитие на туризма.
Регионът разполага с уникално културно-историческо и природно богатство,  с голям
туристически потенциал и може да допринесе за икономическото развитие и
трансформирането на туризма в приоритетен отрасъл.

Мисията на партньорството в региона се състои в:
● трансформиране на туризма от алтернатива в източник за икономически растеж и
обществено развитие;
● приобщаване на населението към усилията за опазване на туристическия потенциал
(биоразнообразие и културно-историческо наследство);
● трансформирането на туризма да се превърне във важен инструмент за планирането и
развитието на местната независимост;
● създаването на алтернативен източник на приходи, нови работни места за местното
население, както и на нова възможност за насърчаването на икономическата инициатива;
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● привличане на туристите от региона и на чужденци с финансови възможности за по-дълги
периоди през цялата година;
● осигуряване на конкурентна обстановка по отношение на развитието на селския,
фолклорния, ловния, културно-образователния туризъм и екотуризма;
● разнообразие на пакети от туристически продукти и услуги чрез регионално
сътрудничество;
● развитието на инфраструктурата за подобряване качеството на туристическата оферта;
● опазване на околната среда чрез насърчаване на екотуризма;
● осигуряване на устойчивост в общото икономическо развитие в региона.

Реализирането на стратегията за развитие на туризма в трансграничната зона Кълъраш –
Силистра ще гарантира стабилността на тази сфера чрез печалбите, привлечени от
туристите и местното население в три основни насоки:

1. Икономическа:
a) туристи: конкурентоспособни туристически инициативи с качествени туристически
продукти (отношение цена/качество);
b) местно население: създаване на разнообразна икономика;
2. Екологична:
a) туристи: насърчаване на екотуризма, имайки за резултат опазването на околната среда и
природата;
b) местно население: управление и съхраняване на културно-историческите ресурси;
3. Социална:
a) туристи: релаксиране, обучаване, социализиране на лица и културен обмен;
b) местно население: създаване на нови работни места.

Цел

Стратегията е изработена с цел да подкрепи развитието на туризма като приоритет в
трансграничната зона Кълъраш - Силистра, да осигури последователна рамка за това
развитие, сливане на положените усилия от обществените администрации с тези на другите
местни социално-икономически партньори от Кълъраш и Силистра.

Ролята на местната власт е чрез дейности с добре определена цел и инициативи да
създаде на местно ниво необходимите общи условия за развитието на туризма, имайки
предвид следното:

· Насърчаване сътрудничеството в трансграничната зона Кълъраш – Силистра, чрез
туризъм;

· Икономическо развитие на двата региона чрез развитие на  туристическия сектор;
· Повишаване качеството на живот на жителите чрез развитието на местния туризъм;
· Създаване на нови работни места;
· Подобряване качеството на живот чрез съхранена околна среда, предлагане на нови

възможности за развлечение за жителите и туристите.

Сътрудничество между институциите. Тъй като туризмът не може да бъде поставен в
прерогативите само на дадена институция, неговите цели могат да бъдат реализирани
единствено посредством сътрудничество между съответните заинтересовани страни.
Ресорните министерства регламентират туристическата политика, допринасяйки за нейното
развитие на макроикономическо ниво.
На местно ниво административните власти сътрудничат и поддържат контакти с Областните
администрации, с всички други съседни селища, разполагайки с важни ресурси за
формирането на най-разнообразен и конкурентен туристически продукт. Тяхната роля е
важна за реализирането на общите проекти в сферата на туризма.

Сътрудничество с частния сектор и НПО. Частните предприемачи предлагат на
туристическия пазар пакет от качествени услуги, формиран от следните части: настаняване,
хранене, допълнителни услуги, транспорт и др.
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Посредством своето участие на туристическия пазар частният сектор има възможността да
следи отблизо развитието на бизнеса и тенденциите в туристическото търсене и
предлагане, да идентифицира и да предотвратява възникващите проблеми и фактори, да
оценява ефективността на взетите мерки от страна на местните власти в сферата и да
допринася с предложенията си за подобряването на икономическата среда в туристическия
сектор. Относно този аспект диалогът с частния сектор представлява важен инструмент в
планирането на местно ниво на туристическия сектор, както и в реализирането на общите
проекти.

Ролята на неправителствения сектор за развитието на туризма не е за пренебрегване. Чрез
техния достъп до различни форми на финансиране и чрез специализацията им в различни
дейности, подкрепяйки развитието на туризма, те реализират проекти в сфери, в които
частният сектор няма възможността да инвестира. От друга страна, сътрудничеството с тях
осигурява защита на интересите на различни социални и професионални общности,
допринасяйки за стабилното икономическо развитие на региона Кълъраш - Силистра.
Стратегията ще бъде изпълнена на базата на координиран мениджмънт, с оглед
достигането на стратегически цели относно туристическото развитие в региона.

За достигането на основната цел бяха идентифицирани следните специфични цели:

Ø Разширяване и подобряване качеството на туристическата инфраструктура по начин,
по който тя ще бъде конкурентоспособна в европейски план;
Ø Нарастване на конкурентоспособността на туристическите услуги и оферти;
Ø Продължително усъвършенстване на квалификацията на човешките ресурси, заети в
туризма;
Ø Подобряване на трансграничното сътрудничество Румъния – България в сферата на
туризма.

Очаква се реализирането на тази стратегия да създаде по-добри условия за развитието на
туризма в трансграничния регион.

IV. ПРИОРИТЕТИ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013

Уравновесеното развитие на трансграничната зона ще се реализира посредством
интегрирани усилия, основаващи се на комбиниране на обществените инвестиции в
туристическата инфраструктура, активни политики за стимулиране на бизнеса и подкрепа за
оползотворяването на местните ресурси.
Установените приоритети на стратегията за развитие на туризма са следните:

§ Рехабилитация и изграждане на туристическа инфраструктура;
§ Конкурентноспособност;
§ Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма;
§ Трансгранично сътрудничество Румъния – България в сферата на туризма.

Приоритет 1.  Рехабилитация и модернизация на туристическата инфраструктура

Мерки

A. Модернизиране и рехабилитация на основната туристическа инфраструктура:

дейности:
- благоустрояване на зелените площи около местата за настаняване и туристическите

обекти;
- строеж, модернизиране и разнообразяване на основните туристически структури-
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центровете за туристическа информация,  специализираните места за къмпинг, базите
за развлечение, както и на местата за продажба на занаятчийски продукти и сувенири;

- хоризонтална и вертикална маркировка и сигнализация на входовете в община
Силистра и окръг Кълъраш, на паркингите и на ваканционните селища;

- изграждане на улеснен достъп за лица с увреждания и тяхното обозначаване;
- издаване на указателна карта на веломаршрута по поречието на Дунав и реализирането

на промоционални кампании за този маршрут;
- изграждане на централна инфоточка за операторите на круизи за насърчаване на

круизните оферти по р. Дунав.

B. Възстановяване на специфичната туристическа инфраструктура на различните
видове туризъм, практикуван в трансграничната зона Кълъраш - Силистра:

дейности:

      В агротуризма:
- Защита и съхраняване на специфичната архитектура на селската среда;
- Развитие на микро ( къщи за посрещане на гости и семейни хотели ) настаняванията в

селските зони (в традиционните български и румънски села, в зоните с горски и ловен
потенциал и др.);

- модернизиране, развитие и маркиране на услугите в селската среда (диспансери,
аптеки, ателиета за ремонти и др.);

      В бизнестуризма:
- развитието на услугите (развлечение, пазаруване);
- съхраняване и опазване на специфичната архитектура;
- установяване на оптималния размер и конфигурация на конферентните центрове с

многобройни ползвания от Кълъраш и Силистра, за да отговарят на търсенето на
потенциалния пазар;

- насърчаване на зоната Кълъраш – Силистра като туристическа дестинация и за
международни срещи - чрез сътрудничество с Асоциацията на професионалните
организатори на изложения и изложби от Румъния и България.

В научния туризъм:
- развитие на туристическата инфраструктура на природните паркове, на защитените

зони.

В културния туризъм:
- реставриране на историческите, етнографските и културните паметници;

Приоритет 2.  Конкурентноспособност

A.   Нарастване на конкурентноспособността на националните и международните пазари

дейности:
- повишаване на рентабилността и разнообразяване на туристическите дейности;
- изравняване на туристическата индустрия на трансграничната зона Кълъраш –

Силистра с международните стандарти за качество и сигурност;
- насърчаване на формите на туризъм за  развитие през цялата година;
- съвместно и разнообразно насърчаване на съществуващите туристически ресурси.

B. Професионализиране и разнообразяване на туристическите услуги и продукти:

дейности:
- количествено подобряване и развитие на тематични и разнообразни туристически
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пакети и продукти и запазване на местната идентичност;
- логистична и информационна подкрепа на предприемачите в туризма;
- насърчаване на инвестициите в електронните технологии и в модерните форми за

продажба на туристическите продукти;
- насърчаване на инвестициите за опазване сигурността и здравето на туристите и на

персонала;
- насърчаване на инвестициите в ресурси, които допринасят за намаляване на

обществената консумация (възобновяеми източници на енергия - слънчеви, водни,
вятърни и др.).

C. Насърчаване на туристическите продукти и услуги на туристическата зона:

дейности:
- Определяне на специфична за зоната търговска марка и създаване на дейности за

нейното подкрепяне;
- Изработване на единни и качествени насърчителни материали, (тематични или

разнообразни - на румънски, български и други езици): постери, брошури,
инфоматериали, каталози с продукти и услуги, карти, календари на събитията и др.;

- Разпространяване на рекламни материали чрез местни, национални  и международни
туристически инфоцентрове;

- Изграждане на туристически информационни пунктове и центрове, разположени на
стратегически места в зоната;

- Единно участие на туристическата зона в национални и международни туристически
изложения;

-    Интегриране на съвместните туристически пакети в национални програми за
насърчаване на двете страни; насърчаване на всякакви други канали и средства за
развитие на съвместния туризъм (събития, конкурси, конференции, спектакли и др.).

Приоритет 3.  Развитие на човешките ресурси в сферата на туризма

Мерки

A. Подготовка на човешки ресурси в сферата на туризма (образователни
институционални програми):

дейности:
- подпомагане на обучителните институции за качествено и количествено развитие на

образованието в сферата на туризма;
- създаване на програми, които да отговарят на нуждите от формиране на туристическия

пазар;
- осигуряването на възможности за практическо обучение (за ученици, студенти,

курсанти, както и за онези, които инициират и развиват туристически бизнес).

Б. Неформална подготовка:
 дейности:
- обмяна на опит и информации с туроператори и структури, организирани от двете

страни и  в чужбина;
- анализ на международните практики в сферата на туризма (най-вече на европейските);
- издаване на гидове с добри практики в туризма;
- подобряване на мениджмънта на туристическите обекти, на защитените зони и др.

В. Формиране на експерти в туризма:
дейности:
- качествено и количествено подобряване, разнообразяване на консултантската дейност

в туризма (в туристически практики, усвояване на фондове и др.).
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Приоритет 4.  Трансгранично сътрудничество Румъния – България в сферата на
туризма

Мерки

A. Създаване на отдел за връзки с обществеността:
дейности:
- сътрудничество с отговорните структури за планиране и изпълнение на свързаните

политики на туризма (инфраструктура, околна среда, селско стопанство, човешки
ресурси, икономическо развитие, трудов пазар, комуникации, информационни
технологии, градоустройство и др.) за разрешаването на важните общи проблеми в
развитието на туризма в региона;

- създаване на общи румъно-български работни групи, които да инициират перманентни
срещи за разискване на проблемите в туризма (обучение, информиране,
сътрудничество, изпълнение на проекти и др.), като: управление на туристическия
капитал, осъзнаване важността на сигурността в туризма, канали за общо
разпределение, пътища и методи за насърчаване, създаване на туристически продукти
и др.;

- организиране на периодични срещи: семинари, кръгли маси, технически работни групи,
форуми, конференции, неформални срещи и др.;

- идентифициране и сътрудничество с местни, регионални, национални и международни
експерти и тяхното въвличане в проекти (насърчаване, съхраняване, инфраструктура,
околна среда и др.);

- обединяване на оператори и структури от един и същ вид в професионални
туристически асоциации;

- съпоставяне и обмяна на опит на дейностите от туристическата зона с дейностите на
други туристически зони в Европа;

- публично участие във формирането на законодателните инициативи за развитие на
туризма;

- общи дейности на местните румънски и български власти за спазване на действащите
нормативи.

B. Партньорски дейности за информиране, предназначени за операторите,
структурите и институциите, въвлечени в туризма:

    дейности:

- създаване на постоянна инфомрежа между всички партньори и сътрудници (новости,
практики, средства за финансиране и др.);

- реализиране на трансгранични обществени информационни кампании;
- създаване на web-site на дестинацията “Туристическа зона Кълъраш – Силистра”, на

която да се обърне приоритетно внимание;

Успехът на устойчивото туристическо развитие се нуждае от здраво сътрудничество и
партньорство между всички отговорни фактори, публични и частни.

Стратегията за развитие на туризма в трансграничната зона Кълъраш – Силистра 2007 –
2013, е в съответствие с разпоредбите на Международното съгласие, изразено в
Декларацията от Рио, съответно с Дневник 21 – документ, който е постановил устойчивото
развитие като глобална стратегическа възможност за този век.

Стратегията за развитие на туризма в трансграничната зона Кълъраш-Силистра
2007-2013 е изработена съгласно разпоредбите на следните документи – национални и
международни:



Strategie de dezvoltare a turismului in zona transfrontaliera Călăraşi – Silistra 2007 – 2013

33

· Глобалния код по етика на туризма, приет от Световната туристическа
организация;

· Новата европейска политика в областта на туризма: укрепване на
партньорството за туризъм в Европа (2006/2129(INI))2;

· Правилника FEDR, за плановия период 2007-2013, който предупреждава по-
специално за важната роля на туризма по отношение на устойчивото цялостно
регионално и местно развитие;

· Плана за развитие на регион Южна Мунтения за периода 2007-2013 ;
· Стратегията за развитие от Националния план за развитие 2007-2013;
· Мастер плана за развитие на националния туризъм 2007 – 2026;3

· Стратегия за развитие на туризма в Румъния.4
· Закон за туризма в България
· Общински план за развитие на Община Силистра 2007 -2013 г.
· Стратегия за развитие на туризма в Община Силистра

2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/667/667508/667508ro.pdf,
AMENDAMENTele 1-46/16.5.2007
3 http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/noutati/masterplan_abcd.pdf
4 http://www.mturism.ro/fileadmin/mturism/studii_nationale/Strategie_ANT_01.08.2006.pdf

http://:@www.mturism.ro/fileadmin/mturism/studii_nationale/Strategie_ANT_01.08.2006.pdf
http://:@www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/667/667508/667508ro.pdf
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