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Програмата за развитие на туризма в Община Стражица е разработена в
изпълнение на Чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма. Тя е неразделна част от Плана
за развитие на Община Стражица 2007 – 2013 година и се основава на насоките
за развитие на туризма, заложени в него.
Тя е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла,
наличните ресурси и изградените обществени структури в подкрепа на туризма.
Програмата следва да бъде изпълнявана с активното участие на водещи
организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. Основна роля при
изпълнението на програмата ще играе Консултативния съвет по туризъм.
І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
1. Туристически ресурси
1.1. Географско разположение на общината
Община Стражица е разположена в Северен централен район и заема част
от преходната физикогеографска област – Дунавската хълмиста равнина и
Предбалкана.
Общината обхваща североизточната част на област Велико Търново и
граничи със седем общини от областите Търговище и Русе: Община Горна
Оряховица, Община Антоново, Община Попово, Община Бяла, Община
Лясковец, Община Златарица и Община Полски Тръмбеш.
Община Стражица заема територия от 508 кв.км със средна надморска
височина от 40 до 420 м.
Климатът е умерено - континентален, характеризиращ се най-общо с
горещо лято със засушавания, прохладна и ранно настъпваща пролет. Зимният
период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка.
Климатичните фактори – температура, валежи, ветрове, влажност и др. създават
подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони.
1.2. Природни ресурси
Земеделските територии са 338 435 дка и представляват 66.62% от общата
територия, горските територии са 134 994 дка и съставляват 26.57%, населените
места и урбанизираните територии са 25 160 дка или 4.95 %.
Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци –
8551,34дка, или 0,11 % от общата територия.
Територии за транспорт и инфраструктура – 2 336 дка, представляващи
0,46 % от общата площ.
Водните площи заемат територия от 7145,200 дка, което представлява
1,40% от територията на общината.
Извършените на територията сондажи показаха наличието на минерална
вода с много висока температура, в землището на гр.Стражица, чийто състав
подлежи на допълнително обследване.
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Водните ресурси в общината се представляват от реките: Голяма река,
Стара река, Лефеджа, Казълдере, които са от басейна на р.Янтра. Водните
течения на територията на Община Стражица се характеризират с непостоянен
режим и богатство на подпочвени води. В реките и в корекциите по тях се
срещат шаран, сом, мрена, щука, кефал и други.
В общината има изградени 30 микроязовира и един средно голям язовир
използвани за рибовъдство и частично за напояване. В тях се развъждат основно
шаран, бяла риба, бял амур, толстолоб и други. Наличието им е предпоставка за
развитието на спортен риболов.
На територията на общината е налице голямо разнообразие от животински
видове като: благороден елен, сърни, диви свине, лисици, зайци, соколи,
пчелояди, фазани, сови, бухали, улулици, сухоземна и блатна костенурка,
различни видове тритони, змии (усойница, пепелянка, водни змии), гущери.
Насекомите са представени от почти всички видове, срещащи се на територията
на България, включително и вписаните в Червената книга на Република
България еленов рогач и бръмбар-носорог. От пеперудите особено атрактивна е
“Малкото нощно пауново око”.
Флората на общината също е разнообразна. Запазени са естествени гори от
дъб и бук. В с.Железарци е обособена защитена територия “Железарци”,
състояща се от характерни смесени гори. В някои землища има запазени
единични вековни дървета. Изкуствено са създадени и гори от дъб, бук, бял бор,
липа, акация и др.
От растителните видове, защитени са орхидеята пърчовка и седефчето.
В землището на с.Балканци се намира пещерата “Котешката дупка”, която
не е достатъчно проучена.
В местността “Манастирището”, в землището на с.Кесарево се намира
изворът “Света Марина”, който блика веднъж годишно и народното предание му
приписва лечебна сила.
Чистата околна среда и хълмистия релеф в селата Водно, Теменуга,
Кавлак, Железарци, Любенци създават предпоставки за развитието на селския
туризъм.
1.3.
Антропогенни
ресурси
/археологически,
архитектурни,
религиозни, художествени/
Благоприятните природо-климатични условия привличат и задържат хората
по нашите земи още от древността. На много места има останки от
праисторически, тракийски, от римско и ранновизантийско време селища.
Повечето от средновековните селища са напуснати или унищожени при
османското нашествие в края на 14 век.
Между гр.Стражица и с.Ново Градище са запазени останки от римски път, а
в местността „Калето” в с.Балканци – останки от древна крепост.
Част от археологичните материали, открити при изкопни работи или
случайно намерени са експонати на Изложбената зала в град Стражица.
В с.Сушица се намира къщата - музей на матроса Димитър Атанасов
Димитров. В непосредствена близост до нея е създаден парк с оръдия, дарени от
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БВМФ. Всяка година на 4 март се чества годишнината от геройската смърт на
моряка.
За художествени паметници на културата са обявени църквите
“Св.Димитър” в с.Кесарево, “Света Богородица” в гр.Стражица и “Света
Параскева” в с.Сушица.
В селата Камен и Сушица има паметници на загиналите руски войни в
Руско-турската освободителна война.
2. Селища и население
Общината се състои от 22 населени места, от които 1 град и 21 села.
Населението на общината към м.май 2006 година е 15 311 души. Основната част
от населението /5 623/ е съсредоточено в града.
3. Обща инфраструктура и услуги
3.1. Пътна мрежа и достъп
През територията на община Стражица преминава първокласен път
София-Велико Търново-Варна. Предвижда се по същото направление да
преминава и новостроящата се магистрала.
Третокласната пътна мрежа на територията на общината обхваща 92 км.
По проект на програма САПАРД са реконструирани 36 км от 83-километровата
четвъртокласната общинска пътна мрежа.
През общината преминава ЖП линия София – Варна с три ЖП гари на
територията на общината - Стражица, Асеново, Кесарево.
Общественият превоз на територията на общината се осъществява от
„Янтра транспорт” АД. Фирмата осигурява ежедневен транспорт до 17 населени
места от общината.
Транспортните връзки с други населени места извън общината се
осъществяват от „ЕТАП”, „ГРУП”, „ГРУП+”, „БИОМЕТ”, „ЮНИОН ИВКОНИ”
и други превозвачи.
3.2. Водоснабдяване, канализация и електрификация
Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на
отпадъчните води на територията на Община Стражица се извършва от
дружество “В и К – Йовковци” ЕООД гр. Велико Търново.
Град Стражица и селата Кесарево и Бряговица се водоснабдяват от язовир
“Йовковци”, а останалите селища са с местни водоизточници /дренажи, каптажи,
шахтови и тръбни кладенци/, разположени на тяхна територия.
Изцяло изградена канализационна мрежа, включена в ГПСОВ има в
гр.Стражица. В селата Камен, Кесарево и Сушица има частично изградена
канализационна мрежа, обхващаща централната част на селата. В с.Камен е
изграден колектор за отпадни води и предстои разширяване на
канализационната мрежа за обхващане на територията на цялото село.
Пречиствателни съоръжения са изградени в по-големите предприятия на
територията на общината: “Корадо – България” АД, „Пименс”ООД,
„Зорница”ЕАД - с.Кесарево.
Енергийната система обхваща цялата територия на община Стражица.
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3.3. Комуникации
Комуникационната мрежа покрива територията на цялата община. Всички
населени места се обслужват от БТК. В по-голямата част от общината има
достъп до услугите на М-теl, Globul, Viva Tel. Жителите на гр.Стражица имат
достъп до Интернет, предоставян от различни доставчици, а в останалите
населени места услугата се предоставя чрез БТК.
3.4. Сметосъбиране
В гр.Стражица и в 11 села от общината е организирано сметосъбиране и
сметоизвозване.
Основно се генерират отпадъци, свързани с битовата и селскостопанска
дейност на населението. Заедно с тях от дълги години на сега съществуващото
депо за ТБО в гр.Стражица се депонират и производствени отпадъци, продукт на
производствената дейност на предприятията.
Въпреки ежегодното почистване на нерегламентираните сметища, на
територията на Общината все още съществуват непочистени или повторно
извършени замърсявания.
Община Стражица е член на сформираното сдружение с обществено
полезна дейност „За чисти селища” между градовете Горна Оряховица, Велико
Търново, Лясковец, Стражица, Златарица и Елена което има за цел изграждането
на депо за отпадъци, което да се ползва от всички членове на сдружението и
финансирането на което е одобрено от програма ИСПА.
3.5. Търговско и битово обслужване
Нивото на търговските и битовите услуги в общината е сравнително
добро, като най-развити са в общинския център Стражица.
В почти всички населени места има магазини за хранителни стоки, както и
заведения за хранене и развлечения, а в по-големите села се предоставят и някои
услуги – фризьорски, стоматологични и др.
В гр.Стражица функционират 3 бензиностанции и 2 в селата Камен и
Кесарево.
Необходимо е подобряване и разнообразяване на предоставяните услуги в
селата от Общината.
3.6. Здравно обслужване
В общинския център функционират Център за спешна медицинска помощ
и Медицински център, разполагащ с кардиологичен, гинекологичен,
неврологичен, хирургичен, рентгенов кабинет и клинична лаборатория.
На територията на общината функционират 6 частни стоматологични
практики, от които 3 – в гр.Стражица и по една в селата Камен, Кесарево и
Сушица.
В гр.Стражица работят две аптеки и една - в с.Камен.
3.7. Банково обслужване
6

Банковото обслужване на жителите и гостите на гр.Стражица и общината
се осъществява от „Банка ДСК”АД, „ДЗИ Банк”АД, International ASSET Bank.
Застрахователни дружества: „ДЗИ Банк”АД, „Витоша”АД, „Булстрад”АД,
„Български имоти”АД и „Алианс”ЕООД, „ХДИ” АД.
3.8. Образование
На територията на община Стражица функционират 14 детски заведения
за обучение и възпитание на деца от 8-месечна до 6 годишна възраст. Две от тях
се намират в гр.Стражица.
Образователната мрежа в Община Стражица задоволява потребностите от
създаване на квалифицирани кадри в традиционните области на общинската
икономика, бизнеса и хуманитарните дейности.
Основните училища в общината са 5, а началните - 3.
В гр.Стражица се намират СОУ”А.Каралийчев” и ПГ по транспорт
„В.Друмев”, а в с.Камен – ПГСС „М.Ангелов”.
На територията на Община Стражица съществуват „Дом за отглеждане и
възпитание на деца лишени от родителска грижа” – гр.Стражица и „Дом за
деца и младежи с умствена изостаналост” – с.Горски Сеновец. В тях се
отглеждат около 180 - 190 деца от цялата страна.
3.9. Медии
За информационното обслужване на населението на община Стражица се
грижат: - В-к”Устрем”, в-к”Янтра”, в-к”Борба”;
- Кабелно радио Стражица;
- Кабелна телевизия „Фаворит 44”ООД
На територията на цялата община има покритие от мрежата на
националните ефирни телевизии.
4. Туристическа инфраструктура и услуги
4.1.Туристически бази и услуги
Съществуващата туристическа база на територията на общината е
ограничена. Към настоящия момент не са регистрирани места за настаняване с
изключение на базата за ученически отдих „Тасладжа”. В общината
функционират 52 категоризирани заведения за хранене и развлечения, от които
20 – в гр.Стражица, а останалите – в селата от общината.
4.2. Допълнителни туристически услуги и атракции
През 1974 г. в гр.Стражица е открита картинна галерия по проект на
арх.Живко Драгомиров. Галерията включва 7 изложбени зали на различни нива
със стъклен таван и директно слънчево осветление. След земетресението през
1986 година сградата е сериозно увредена и от тогава не е реконструирана.
Галерията разполага с богат фонд – 546 живописни творби, 93 скулптури, 240
графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценните експонати са
творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров - Майстора,
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Димитър Казаков - Нерон, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо
Пиронков, Катя Гецова.
От 1974 до 1985 година в гр.Стражица се е провеждал Международен
пленер по живопис, завършващ традиционно с изложба на творбите в
Картинната галерия. Във фонда на галерията са оставени 212 живописни платна
на художници, участвали в пленерите.
Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда
освен експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър
и Дом на приказката.
Предвижда се в галерията да бъдат излагани местни и гостуващи музейни
сбирки и колекции, особено богата и ценна от които е частната колекция на
краеведа от гр.Стражица Хараламби Проданов.
Интерес за жителите и гостите на града и общината представляват
провежданите ежегодно Каралийчеви дни в чест на роденият в гр.Стражица
писател Ангел Каралийчев. В рамките на този празник се организират конкурси
за есета и рисунки, карнавал на приказката, провеждат се срещи с писатели,
поети, композитори. Каралийчевите дни са едновременно атракция и събитие с
особено присъствие от духовния и културен живот на общината. Личността на
Ангел Каралийчев и значимостта на приказното му творчество са предпоставка
за разширяване обхвата на мероприятието на национално и международно ниво
чрез издигането на името на автора до чуждестранни световно известни
майстори на приказката.
В 14 населени места от общината има действащи читалища. Към 7 от тях
са организирани самодейни състави, които съхраняват местните фолклорни
традиции. Ежегодно те взимат участие в различни фестивали, надпявания и
концерти, провеждани национално и регионално ниво. С тяхно съдействие са се
запазили обредите, с които се отбелязват различни празници, като Коледа –
Бъдни вечер и Рождество Христово, Трифон Зарезан, конните надбягвания в
Сушица, Камен и Кесарево на Тодоровден, седенките по Илинден, характерни за
селата Благоево и Владислав. Обикновено с концерти на самодейците се
предшестват и местните сборове и панаири.
В с.Сушица е създадена етнографска сбирка, представяща бита и
традициите на местните хора.
По традиция в с.Сушица се спазват обичаите Коледуване и Лазаруване.
Характерни за селата Сушица и Камен са “Мъжките сватби”, провеждани по
Петровден.
От съществено значение за обществеността и гостите на града са
обявените за паметници на културата църкви „Св.Димитър” в с.Кесарево,
„Св.Параскева” в с.Сушица и възстановяващата се в момента църква в
гр.Стражица – „Св.Богородица”.
Ежегодно провежданите панаири, сборове и празници на град Стражица и
селата от общината обикновено съвпадат с официални или църковни празници.
Туристическите услуги в общината не са достатъчно развити. На този етап
в общината не се предлагат необходимите туристически услуги.
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4.3. Туристическа инфраструктура
През 2006 година на главния път София – Варна, в близост до с.Железарци
беше изграден крайпътен ландшафтен парк „Малка България”, който предоставя
условия за краткотраен отдих на пътуващите по този маршрут.
По поречието на р.Казълдере е изградена и екопътека, подходяща за
развитието на пешеходния и велосипеден туризъм, а с построените беседки и
места за отдих се превръща в предпочитано място за общуване с природата на
все по-голяма част от обществеността в града, както и за гостите на общината.
4.4. Информация и реклама
Към настоящия момент туристическата информация се ограничава до
информационни табла в центъра на града, рекламиращи създадените
екопътеки и туристически маршрути в общината. Във връзка с реализираните
екопроекти „Създаване и промоция на регионален екотуристически продукт
„Средна Янтра” и „Опазване на околната среда по р.Казълдере” са издадени
различни рекламни материали за популяризиране на изградените маршрути.
През 2006г. е създаден Туристически информационен център за
оптимизиране на дейностите по организиране и предоставяне на туристически
услуги.
4.5. Посещаемост
В туристическа база „Тасладжа”, разполагаща с 120 легла през
ученическите ваканции се провеждат „зелени училища” със среден годишен
брой на участниците около 360. Тук се настаняват и участниците в различни
спортни мероприятия, провеждани на територията на общината. В отлично
оборудваната спортна зала на града се провежда подготовката и провеждането
на областни и републикански първенства по хандбал и футбол със средно
годишен брой на участниците около 250.
Обектът предлага услуги и на туристически групи, посещаващи
забележителностите в общината.
Къщата – музей на матроса Димитър Атанасов Димитров в с.Сушица се
посещава годишно от около 50 туристи, а временната експозиция на картинната
галерия в гр.Стражица - от около 150 души, като се отчита големия потенциал,
който би имала при излагането на творбите в постоянна галерия.
Целогодишно водоемите и реките в общината се посещават от хиляди
туристи с цел спортен риболов. Предпоставка за това са наличните язовири и
р.Голяма река, р.Стара река и р.Лефеджа.
4.6. Институции
Общинска администрация Стражица е ключова институция за
развитието на туризъм по смисъла на Закона за туризма. В нейните
прерогативи са подготовката и реализацията на Общинска програма за
развитие на туризма, процеса на категоризация на туристическите обекти и пр.
Към момента има назначена Общинска експертна комисия по категоризация,
която включва представители на администрацията, на Туристическо
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дружество “Тасладжа”. Има изграден консултативен съвет по туризъм,
включващ представители на местната администрация и на туристическо
дружество „Тасладжа”. Общински съвет е гласувал туристически такси в
размер от 0.30 до 1.00 лева в зависимост от вида и категорията на местата за
настаняване с 50 % намаление за ученици и пенсионери. Туристическо
дружество “Тасладжа” е практически единствената нестопанска организации,
свързана с развитието на туризъм на територията на общината. Регистрирана е
по ЗЮЛНЦ за извършване на общественополезна дейност. Работи съвместно с
Общинска администрация за подпомагане развитието на туризма на
територията на общината.
В гр.Стражица няма регистрирани и/или работещи туристически фирми.
Липсват и природозащитни НПО.
5. Проекти и програми във връзка с туризма на територията на общината
В изпълнение на Програмата за развитие на туризма за периода 20042006г. се реализираха редица проекти. През 2006 година приключи реализация
на проект по програма ФАР „Създаване и промоция на регионален
екотуристически продукт „Средна Янтра”, по който в партньорство с 4 съседни
общини бе създаден общ туристически продукт от 3 екопътеки: Негованска,
Хотнишка и Стара Река; 3 геокомплекса: Гърбава чешма, Зарапово, Пропастите
и първият в страната крайпътен ланшафтен парк “Малка България”.
С реализирането на проект „Опазване на околната среда по река
„Казълдере” в партньорство между Община Стражица и Туристическо
дружество „Тасладжа”, с финансовата подкрепа на Фондация „Екообщност” и
местния бизнес се създаде екопътека „Казълдере” с обща дължина 14.5 км. Тя
дава възможност за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Изградени са
места за отдих с беседки и огнища.
Като продължение на реализираните инициативи се явява предстоящото
осъществяване на проект „Установяване на инвестиционно Публично-частно
партньорство за създаване на нова туристическа, възстановителна зона с
използването на енергия от биомаса” в землището на гр. Стражица. Целта на
проекта е повишаване на местния капацитет и компетентност в публичночастното партньорство, като инструмент за реализация на инвестиционни
проекти. Проекта има за цел да направи проучвания за икономическата полза от
създаване на публично-частно партньорство за изграждане на туристическа зона
около язовир Казълдере и от оползотворяването на растителни отпадъци от
селското и горско стопанство, дървопреработването и животновъдството за
добив на енергия. Дейностите по проекта включват изработката на идеен проект
за зона за отдих, в която ще се предлагат нови туристически услуги - места за
настаняване и хранене, съоръжения за спорт - плуване, волейбол, хандбал,
тенис, крос, риболов. Районът ще бъде свързан с намиращи се наблизо останки
от културно-историческо наследство и екопътеки, минаващи през общината.
За облагородяване и подобряване състоянието на природата и
екологичната обстановка в общината са проведени дейности по реализацията на
осем проекта за почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени
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площи на територията на общината. По Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” бяха извършени дейности по почистване на
нерегламентирани сметища.
6. Стратегически документи
Програмата за развитие на туризма е неразделна част от Общинския
план за развитие на Община Стражица - 2007-2013г. Генералната цел е
превръщането на туризма във важен отрасъл в общинската икономика.
Отношение към развитието на туризма имат дейностите, свързани със:
·
Съхраняване на екологичната обстановка в общината;
·
Реконструкция и развитие на туристическата инфраструктурата на
общината - пътна мрежа, канализация и др.;
·
Популяризиране на формите на алтернативен туризъм (селски,
културен, екологичен) сред населението;
·
Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция в
гр.Стражица;
·
Възстановяване на църковния храм „Св.Богородица” и съхраняване
на културното наследство и на останалите църковни храмове на територията
на общината;
ІІ. SWAT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА
1. Силни страни:
- Благоприятни природо – географски характеристики;
- Добре развита транспортна инфраструктура и близост с един от
основните транспортни възли /ЖП, летище/в страната - гр.Горна Оряховица;
- Възстановена и реконструирана четвъртокласна пътна мрежа на
територията на общината;
- Висока степен на изграденост на комуникационната, електрификационна
и водоснабдителна и др. системи;
- Липсата на големи промишлени предприятия на територията на
общината, които да са потенциални замърсители на околната среда;
- Наличие на природни ресурси, предпоставка за развитието на туризма
/климат, гори, защитени територии, възможности за изграждане на туристически
маршрути;
- Наличие на водни басейни /реки, язовири/;
- Наличие на малко на брой, но атрактивни природни забележителности;
- Наличие на културни и исторически паметници и забележителности;
- Сравнително добре развита техническа и социална инфраструктура;
- Традиции във фолклора и художествената самодейност;
- Повишеният интерес към закупуване на имоти на територията на
общината от чужди граждани, както и нарастващия инвеститорски интерес;
- Добре развита търговска мрежа и система от социални услуги;
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- Наличие на воля за съгласуване на усилията на местната власт, бизнеса и
неправителствения сектор за реализиране на дейностите свързани с развитието
на туризма.
2. Слаби страни :
- Липса на цялостен туристически продукт на територията на общината;
- Ниската степен на рекламна дейност на възможностите за туристическа
дейност на територията на общината;
- Недостатъчно развитата туристическа инфраструктура;
- Слабо развитата хотелиерска и ресторантьорска база;
- Ограничените финансови ресурси за изграждане на туристическата
инфраструктура и за поддържане на културните паметници и традиции;
- Ниската квалификация и слабата езикова подготовка на персонала, зает в
сферата на туризма;
- Тенденцията на намаляване броя и застаряване на населението.
3. Възможности:
- Развитие на различните форми на алтернативен туризъм – екологичен,
селски, културен;
- Развитие на ловния и риболовен туризъм;
- Изграждане на базата за развитие на туризма – бази за настаняване,
стадиони, басейни, тенис – кортове, игрища, вилни селища и др.;
- Изграждане на канализационната система в селата от Общината;
- Проектиране и маркиране на пешеходни и др. маршрути с подходящи
атракции и оборудване;
- Организиране на ежегодни културни, спортни и др. мероприятия,
свързани с различни местни обичаи и традиции;
- Оптимизиране дейността на Туристическия информационен център;
- Реклама и промоция на местния туристически продукт;
- Привличане на средства от Еврофондовете за реализиране на проекти в
областта на туризма;
4. Заплахи
- Недостатъчната степен на децентрализация на общините и
прекомерната зависимост от централно бюджетно финансиране;
- Евентуалното замърсяване на околната среда вследствие повишаването
на туристическия поток;
- Повишаването на конкуренцията на туристическия продукт от страна
на останалите страни-членки на ЕС;
- Повишаваща се миграция на населението в трудоспособна възраст;
ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Превръщане на Община Стражица в предпочитана туристическа
дестинация на базата на природните дадености, културно – историческото
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наследство, живите традиции и автентичен фолклор чрез реализация на
модерна визия за устойчиво развитие на сектора.
С приоритет за постигане на тази цел ще бъде развитието на
алтернативния туризъм на територията на общината. Алтернативните форми на
туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги,
които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин
на предлагане и протичане. Те включват: селски, екологичен, планински,
приключенски, тематичен - свързан с културно-историческото наследство,
езотеричните места, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и
традиционната музика и занаяти.
ІV. ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
1. Съхраняване на природното и културно - историческото наследство и
разработване на планове за управление за защитените територии
Планирането на развитието и управлението на природните и културно –
исторически дадености в Община Стражица са гаранция за бъдещо им
устойчиво развитие. Този процес ще позволи да се предвидят и анализират
очакваните въздействия от страна на туризма и да се положат усилия за
съхраняването на биологичното разнообразие и културно – историческото
наследство за бъдещите поколения.
В тази насока е необходимо да бъде направена оценка на възможностите
за развитие на туризма във и извън защитените територии, както и приоритетно
да бъдат определени районите, позволяващи различна степен на натоварване в
резултат на човешко въздействие. Необходимо е да се направи финансова
оценка на първоначалните инвестиции и необходимите средства за текуща
поддръжка на обектите.
От съществено значение за постигане на поставените задачи е
включването на местните общности, сдружения и инициативни групи в
дейностите за опазване на природното и културно наследство;
Дейностите, предвидени за реализиране на целта са свързани с:
1) Саниране и обновяване на зелените площи на територията на
общината;
2) Провеждане на мероприятия за почистване и облагородяване на
обектите на туристическа дейност в региона;
3) Премахване на нерегламентирани сметища;
4) Предотвратяване на нови замърсявания чрез: повишаване на
екологичното съзнание, оптимизиране на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване и др.;
5) Проучване на биоразнообразието и разработване на карта,
обозначаваща местообитанията на защитените видове;
6) Създаване на предпоставки за разработване и предлагане като
туристическа атракция на останките от древни селища на територията на
общината;
7) Обогатяване и поддържане на музеите и изложбените зали в община
Стражица
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8) Създаване на етнографски сбирки към читалищата в общината;
2. Развитие на туристическия бизнес
За постигане на поставената цел е необходимо интегрирано предлагане на
туристически услуги чрез съчетаване на различните компоненти на
алтернативния туризъм /селски, екологичен, планински, приключенски,
тематичен/, едновременно със задоволително качество на обслужването и висока
степен на изграденост на инфраструктурата в региона.
2.1. Възстановяване и изграждане на туристическа и техническа
инфраструктура и атракции
1) Развитие на туристическите атракции, инфраструктура и бизнес среда
на територията на парка в гр.Стражица, включващо: възстановяване на плувния
басейн, на съоръженията към стадиона, изграждане на лекоатлетическа писта,
на полигон за спортно ориентиране; на велосипедни алеи, на детски спортни
площадки, монтиране на спортни уреди;
2) Развитие на туристическите атракции, инфраструктура и бизнес среда
на територията на извънградската зона в местността „Казълдере”, включващо:
изграждане на спортно-туристически център /бунгало/ за обучение на кадри,
вело-алея, кът за отдих с павилион, пешеходна алея и трасе за коло-крос, мост
над реката, спортни площадки и съоръжения, места за пикник и др;
3) Възстановяване на пътната инфраструктура до и около язовира,
осигуряване на водоснабдяване, канализация и осветление за обектите и
съоръженията в района;
4) Изграждане на зони за ловен и риболовен туризъм;
5) Изграждане на вилно селище в района на яз.”Казълдере”
6) Възстановяване на гребната база за тренировъчни лагери;
7) Изграждане на спортна база на открито към СОУ”А.Каралийчев”,
включваща: волейболно игрище, баскетболно игрище, игрище за тенис, стадион
и т.н.;
8) Изграждане на спортни и детски площадки в населените места от
общината;
9) Изграждане на мемориален парк „А.Каралийчев” – гр.Стражица;
10) Възстановяване на художествената галерия в гр.Стражица;
11) Ремонт на спортната зала към СОУ “А.Каралийчев”;
12) Изграждане на хотел-ресторант в гр.Стражица;
13) Изграждане на вилни селища в селата от полупланински тип;
14) Създаване на места за настаняване в селата и града;
15) Проучване и разработване на пещерата „Кочата дупка” като
туристически обект;
16) Извършване на проучвания на минералния извор в гр.Стражица и
възможностите за развитие на туризма във връзка с него;
17) Изграждане на крайпътни места за отдих;
18) Създаване на нови туристически маршрути и екопътеки;
19) Популяризиране на природния феномен Извора "Св.Марина".
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2.2. Подобряване на капацитета на предприемачите за извършване
на бизнес и обучение на местните общности, предоставящи туристически
услуги. Обучение на кадри в туризма.
Чрез разясняване на възможностите за развитие на алтернативния
туризъм на територията на община Стражица, за изискванията към него, за
потенциалните клиенти и пазари, както и възможностите за финансиране да се
провокира и стимулира инициативността и предприемаческия потенциал на
местното население за разработване на нови продукти, атракции и средства за
тяхното рекламиране.
За целта е необходимо да бъдат предприети мерки като:
- Провеждане на семинари за бизнес инициативи, свързани с развитието,
предлагането и популяризирането на туристическия продукт;
- Разработване на програми за информиране на обществеността по
проблемите пред развитието на туризма;
- Разясняване на възможностите за финансиране и кредитиране на дребния
бизнес.
- Учредяване и присъждане на награди за най-добри местни практики и
най–големи инвестиции в сферата на туризма.
- Размяна на посещения с цел обучение на национално, регионално и
международно ниво, за обмяна на опит и запознаване на място с успешни
практики;
- Организиране на извънкласни форми в училищата с насоченост към
туризма, включващи чуждоезиково обучение, програми за опознаване и
опазване на природата и културно – историческото наследство. По този начин
ще бъде подпомогната професионалната ориентация на учениците.
- Организиране на курсове и професионални обучения за гидове,
планински водачи, екскурзоводи, с което да се гарантира минимален стандарт на
качеството на предлаганите туристически услуги.
2.3. Обединение на представителите на туристическия бизнес на
местно ниво чрез създаване на сдружения
Развитието на алтернативен туризъм предполага малки по мащаби
икономически субекти, заети с този вид дейност. Обединяването на усилията им
ще позволи защитаването на интересите на бранша, както и участието в
решаването на проблеми на местно ниво, свързани с развитието на туризма. От
друга страна това сътрудничество може да се реализира чрез съвместно участие
и представяне на специализирани туристически форуми и борси, контакти с
браншови организации на регионално и национално ниво.
2.4. Организиране и провеждане на спортно – състезателни и
културни мероприятия
- Организиране и провеждане на станалите традиционни за общината
турнири по футбол и хандбал на регионално, областно и национално ниво;
- Провеждане на състезания по спортно ориентиране;
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- Организиране и провеждане на състезания по спортен многобой
/плуване, колоездене, лека атлетика/
- Организиране и провеждане на състезания по спортен лов и риболов;
- Организиране и провеждане на ежегоден Фестивал „Приказки без
граници”, включващ, конкурс и изложба от рисунки, конкурс за есе, карнавал на
приказката. Издигане равнището на фестивала от регионално към национално и
международно.
3. Създаване на туристически имидж на Община Стражица и работа в
партньорство
Изграждането на цялостен образ, представящ богатството, разнообразието
и уникалното съчетание на природни и културно - исторически ресурси, както и
възможностите за туризъм е основата за развитието на туризма в община
Стражица.
Процесът на популяризиране на местния туристически продукт може да
бъде съпроводен от представянето на България като дестинация за алтернативни
форми на туризъм - с уникално природно и културно-историческо наследство –
значима част от общото Европейско наследство. Със съхранените си екосистеми
и стабилизираща се икономика България има възможността да се превърне в
лидер на Балканите в областта на туризма.
За реализиране на целта се предвижда:
3.1.Организиране и провеждане на туристически форуми, събития и
мероприятия на местно ниво.
Провеждането на такива прояви е съпроводено с дейности, които
стимулират една по–ефективна комуникация и координация с българското
правителство и донорските програми, фокусирани върху децентрализираното
управление, изграждането на местния туристически потенциал и развитието на
туристическата инфраструктура. Те следва да играят основна роля при
популяризирането на туристическия потенциал на Община Стражица, както и
при комуникацията с браншовите асоциации, частния сектор от други райони с
идентичен туристически ресурс.
3.2. Провеждане на мероприятия за ефективен маркетинг и реклама
Издаването на брошура, включваща карта на общината, туристически
маршрути и обекти, полезни телефонни номера, разписание за транспорт, цени
на услуги и др. би била полезна за комплексното информационно обслужване
на туристите.
За предоставяне на по-пълна и качествена информация на посетителите
се предвижда издаване на брошури, плакати, карти и пътеводители на региона,
които биха могли да се предоставят в Туристическия информационен център.
За привличане на туристи от по-големите градове на страната могат да
бъдат използвани възможностите, предлагани от националните туристически
борси, където да бъдат разпространявани информационни и рекламни
материали на Стражица.
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Популяризирането на местните туристически атракции може да се
осъществява на основата на връзките, осъществявани във връзка с дейността
на общинската администрация, бизнеса и НПО на основата на партньорства на
национално и международно ниво.
Поддържането на Интернет страницата на Общината и предоставянето
чрез нея на актуална информация за туристическите атракции и мероприятия е
средство за информиране на българските и чуждестранни потенциални
туристи за възможностите, които се предлагат на територията на община
Стражица за прекарване на свободното време.
3.3. Реализиране на партньорски проекти
- Партньорски проекти със съседни общини;
- Партньорство с други страни, членки на ЕС
V. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Финансовото обезпечаване на Програмата за развитие на туризма в
Община Стражица може да се осъществи по два начина: чрез финансиране от
местния бюджет и/или чрез привличане на външно финансиране по проекти от
структурните фондове на Европейския съюз и други международни програми.
Според чл.16 от Закона за туризма такси /Обн. ДВ, бр. 119 и бр.120 от
2002 г., в сила от 1.01.2003 г./, средствата за развитие на туризма в общината се
набират с решение на Общинския съвет от:
- Туристическите такси, събирани на територията на общината,
заплащани за нощувка;
- Наложените от кмета на Общината глоби и имуществени санкции по
същия закон;
- Таксите от категоризиране на туристически обекти;
- Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
- Дарения и помощи, средства по международни програми и
споразумения, ако не е предвидено да постъпят в държавния бюджет и
др.
Тези средства могат да бъдат използвани за:
 Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма –
местни пътища свързващи местата за настаняване с аерогари, железопътни гари,
автогари, както и с туристическите ресурси – паметници на културата и на
историческото наследство, и природни забележителности;
 Изграждане на информационни туристически центрове и организация
на информационното обслужване;
 Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
 Реклама на туристическите обекти, намиращи се на територията на
общината, в страната и чужбина.
Това дава възможност на местната власт да реинвестира приходите от
туристическа дейност отново в туристическия отрасъл като по този начин
подобрява условията на средата и стимулира развитието му.
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Международните програми, Оперативна програма „Регионално развитие”
и Програмата за развитие на селските райони на МЗГ, по които България и в
частност Община Стражица е бенефициент предоставят възможност за
реализирането на конкретни проекти, които биха довели до решаването на
основни проблеми и пречки пред развитието на туризма на местно равнище –
подобряване на общата и пътна инфраструктура, подпомагане развитието на
конкретни форми на туризъм (културен, селски и екотуризъм), създаване на
конкретни туристически продукти (туристически маршрути, екопътеки) и
популяризирането на продуктите на туристическия сектор.
VІ. МИСИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРАЖИЦА И НА
НПО
Ролята на общинските власти за развитието на туризма като цяло е да се
грижи за:
 Подобряване и изграждане на техническата и туристическа
инфраструктура;
 Осигуряване на местна нормативна база за развитие на отрасъла –
разработване и приемане на местни нормативни актове, касаещи
извършването на туристически дейности върху територията на общината;
 Привличане на инвеститори и осъществяване на партньорства с частния
сектор и НПО;
 Подкрепа за дейностите по рекламата;
 Определяне на туризма като приоритетен отрасъл в плана за развитие на
Община Стражица;
 Опазването на ценния културно-исторически ресурс на територията на
общината.
От решаващо значение за популяризирането на туристическия потенциал е
съдействието на местните власти въз основа на връзките, изградени по линия на
сътрудничеството между институциите на регионално, национално и
международно ниво.
Роля на неправителствените организации
Неправителствените организации трябва да се превърнат в основен
участник при реализирането на програмата. Чрез своите функции и дейности те
могат да подпомагат създаването на нужните условия за развитие на
туристическия сектор чрез:
 Организиране на прояви и кампании, свързани с опазването и
възстановяването на околната среда
 Реализиране на дейности по опазване на културно – историческото
наследство;
 Разработване на проекти за усвояване на средства от структурните
фондове на ЕС
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 Участие в изграждането на нови туристически маршрути и осигуряване
на маркировка, обезопасителни съоръжения, указателни табели, информационни
табла/вкл.на поне един чужд език/, места за отдих и т.н.
 Провеждане на обучения и курсове за подготовка на екскурзоводи,
туристически и планински водачи
 Осъществяване на партньорства със сходни организация от други
населени места на основата на туристическата дейност;
 Активизиране участието на младите хора от общината в посещението на
туристически атракции, маршрути и пътеки;
ИЗВОДИ:
С целенасоченото управление на уникалните природни дадености и
културно – историческо наследство от страна на местната власт, частния и
неправителствения сектор туризмът в Община Стражица има потенциала да се
превърне в приоритетен отрасъл и във фактор за икономическия просперитет на
региона.
В този смисъл мисията на туризма в община Стражица е:
 да се превърне от алтернатива в източник на икономически растеж и
социално развитие;
 да развива положителни нагласи и познания в местните общности към
опазване на потенциала на туристическите ресурси (биологично
разнообразие и културно – историческо наследство);
 да стане важен инструмент при планирането и развитието на местното
самоуправление;
 да бъде алтернативен източник на доходи и заетост за местното
население и нова възможност за насърчаване на стопанската
инициатива;
 да привлича български и чуждестранни туристи с добри финансови
възможности и за по – дълги времеви периоди през цялата година;
 да осигури на района конкурентни предимства в развиването на селски,
екологичен, фолклорен, ловен, риболовен и културно-познавателен
туризъм;
 чрез иницииране на регионално сътрудничество да разнообрази
асортимента от туристически продукти и услуги;
 да насочва инфраструктурното развитие към подобряване на качеството
на туристическото предлагане;
 благодарение на мултипликационния ефект да носи икономически
ползи за пряко свързаните с туризма дейности;
 да осигури устойчивост в икономическото развитие на общината;
VІІ. ПУБЛИЧНОСТ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА, АКТУАЛИЗАЦИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Осигуряването на публичност, наблюдение и оценката на изпълнението,
както и актуализацията и организацията на изпълнението на програмата ще се
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извършат съгласно принципите и методиките, заложени в общинския план за
развитие.

Настоящата програма е приета с Решение № 702 / 26.04.2007 година на
Общински съвет Стражица.
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Цели

VІІІ. П Л А Н
за реализация на програмата за развитие на туризма в Община Стражица за периода 2007 - 2013 година
Мерки
Отговорна институция
Финансиране

1. Съхраняване на
природното и културно
- историческото
наследство и
разработване на
планове за управление
за защитените
територии

1. Саниране и обновяване на зелените площи на
територията на общината;

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

постоянен

2. Провеждане на мероприятия за почистване и
облагородяване на обектите на туристическа
дейност в региона;

Общ.администрация, НПО

Общ.бюджет финсиращи
организации и фондове

постоянен

3. Премахване на нерегламентирани сметища;
4. Предотвратяване на нови замърсявания чрез:
повишаване на екологичното съзнание на жителите
на общината, оптимизиране на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване и др.
5. Проучване на биоразнообразието и разработване
на карта, обозначаваща местообитанията на
защитените видове
6. Създаване на предпоставки за разработване и
предлагане като туристическа атракция на
останките от древни селища на територията на
общината.
7. Обогатявене и поддържане на музеите и
изложбените зали в община Стражица

Общ.администрация
Общ.администрация, НПО

Общ.бюджет
Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2007-2009
2007-2009

Общ.администрация

Нац.програми, ОП на ЕС

2008-2010

Общ.администрация,
Регионален историчеки музей
гр.В.Търново

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2010-2013

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

постоянен

Читалища

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2007-2009

Общ.администрация

ОП на ЕС, Общ.бюджет

2007-2013

Общ.администрация

Нац.програми, ОП на
ЕС

2007-2010

8. Създаване на етнографски
читалищата в общината
2. Развитие на
туристическия бизнес
2.1. Възстановяване и
изграждане на
туристическа
инфраструктура и
атракции

Срок

сбирки

към

1.Популяризиране на туристическите атракции и
развитие на туристическата инфраструктура и
бизнес среда на територията на парка в
гр.Стражица,
2.Развитие
на
туристическите
атракции,
инфраструктура и бизнес среда на територията на
извънградската зона в местността „Казълдере”
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3.Възстановяване на пътната инфраструктура до и
около
яз."Казълдере",
осигуряване
на
водоснабдяване, канализация и осветление за
обектите и съоръженията в района
4. Изграждане на зони за ловен и риболовен
туризъм
5. Изграждане на вилно селище в района на
яз.”Казълдере”

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2007-2008

Общ.администрация

Частни капитали

постоянен

Общ.администрация

Частни капитали

2008-2011

6. Възстановяване на гребната база за
тренировъчни лагери
7. Изграждане на спортна база на открито към
СОУ”А.Каралийчев”, включваща: волейболно
игрище, баскетболно игрище, игрище за тенис,
стадион и т.н.
8. Изграждане на спортни и детски площадки в
населените места от общината и поддържане на
съществуващите

Общ.администрация

Частни капитали

2011-2013

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2008-2009

Общ.администрация

Нац.програми, ОП на ЕС

постоянен

9. Изграждане на мемориален парк „А.Каралийчев”
- грСтражица

Общ.администрация

Външни капитали,
Нац.програми, ОП на ЕС

2008-2011

10. Възстановяване на художествената галерия в
гр.Стражица;
11. Ремонт и поддръжка на спортната зала към
СОУ “А.Каралийчев”;

Общ.администрация

Външни капитали, Общ.
бюджет, ОП на ЕС
Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2008-2011

12.
Дозавършване
на
хотел-ресторант
в
гр.Стражица;
13. Изграждане на вилни селища в селата от
полупланински тип

Частен бизнес

Частни капитали

2009-2012

Частен бизнес

Частни капитали

2008-2013

14. Създаване на места за настаняване в селата и
града
15. Проучване и разработване на пещерата „Кочата
дупка” като туристически обект
16. Извършване на проучвания на минералния
извор в гр.Стражица и за възможностите за
развитие на туризма във връзка с него.

Частен бизнес

Частни капитали

2008-2013

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС
Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2010-2013

Общ.администрация

Общ.администрация

постоянен

2008-2009
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2.2. Подобряване на
капацитета на
предприемачите за
извършване на бизнес и
обучение на местните
общности, предоставящи
туристически услуги.
Обучение на кадри в
туризма.

2.3. Обединение на
представителите на

17. Изграждане на крайпътни места за отдих

Общ.администрация,
Частен бизнес

18. Създаване на нови туристически маршрути и
екопътеки и поддръжка на съществуващите

Общ.администрация

19. Популяризиране на природния феномен Извора
"Св.Марина"
1. Провеждане на семинари за бизнес инициативи,
свързани
с
развитието,
предлагането
и
популяризирането на туристическия продукт
2. Разработване на програми за информиране на
обществеността по проблемите пред развитието на
туризма
3. Разясняване на възможностите за финансиране и
кредитиране на дребния бизнес.
4. Учредяване и присъждане на награди за найдобри местни практики и най–големи инвестиции в
сферата на туризма.
5. Размяна на посещения с цел обучение на
национално, регионално и международно ниво, за
обмяна на опит и запознаване на място с успешни
практики;
6. Организиране на извънкласни форми в
училищата с насоченост към туризма, включващи
чуждоезиково обучение, програми за опознаване и
опазване на природата и културно – историческото
наследство.
7. Организиране на курсове и професионални
обучения
за
гидове,
планински
водачи,
екскурзоводи, с което да се гарантира минимален
стандарт на
качеството
на
предлаганите
туристически услуги.
1. Създаване на сдружение на представители на
туристическия бизнес от общината;

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС,
частни капитали
Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2009-2011

2008-2013

Общ.администрация,
НПО

Общ.бюджет,
2008-2012
Нац.програми и ОП на ЕС
Общ.бюджет,
периодично
Нац.програми и ОП на ЕС

Общ.администрация,
НПО

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2008-2010

Общ.администрация,
НПО
Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС
Общински бюджет,

2008-2010

Общ.администрация,
Частен бизнес

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

постоянен

Общ.администрация,
Общ.учебни заведения

Републикански бюджет,
Общински бюджет

2009

Общ.администрация

Републикански бюджет,
Общински бюджет

2008

НПО, Частен бизнес

Частни капитали

2010

периодично
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туристическия бизнес на
местно ниво чрез
създаване на сдружения

2.4. Организиране и
провеждане на спортно –
състезателни и културни
мероприятия

2. Cъвместно участие и представяне на местния
туристически
продукт
на
специализирани
туристически форуми и борси, контакти с
браншови
организации
на
регионално
и
национално ниво.
1. Организиране и провеждане на традиционните за
общината турнири по футбол и хандбал на
регионално, областно и национално ниво;

НПО, Частен бизнес

Частни капитали

2010

Общ.администрация НПО,
Спортни клубове

Общ.бюджет

постоянен

ДАМС, Общ.бюджет,
Нац.програми
ДАМС, Общ.бюджет,
Нац.програми

постоянен

Частни капитали

постоянен

2. Провеждане на състезания по спортно
Турист.др-во "Тасладжа"
ориентиране;
3. Организиране и провеждане на състезания по Общ.администрация Турист.дрспортен многобой /плуване, колоездене, лека
во "Тасладжа"
атлетика/
4. Организиране и провеждане на състезания по
спортен лов и риболов;

Ловно-рибарски съюз

5. Организиране и провеждане на ежегоден Общ.администрация Читалища,
Общ.бюджет,
Фестивал „Приказки без граници”, включващ,
уч.заведения, НПО
Нац.програми и ОП на ЕС
конкурс и изложба от рисунки, конкурс за есе,
карнавал на приказката. Издигане равнището на
фестивала от регионално към национално и
международно.

постоянен

ежегодно

3. Създаване на
туристически имидж на
Община Стражица и
работа в партньорство
3.1.Организиране и
провеждане на
туристически форуми,
събития и мероприятия
на местно ниво.

1.Реализане на дейности, стимулиращи по–
ефективната комуникация и координация с
българското правителство и донорските програми,
браншовите асоциации, частния сектор от други
райони с идентичен туристически ресурс за
изграждането на местния туристически потенциал
и развитието на туристическата инфраструктура.

Общ.администрация

Общ.бюджет,
Нац.програми и ОП на ЕС

2007-2013

24

3.2. Провеждане на
мероприятия за
ефективен маркетинг и
реклама

3.3. Реализация на
партньорски проекти

1. Издаването на брошура, включваща карта на
общината, туристически маршрути и обекти,
полезни телефонни номера, разписание за
транспорт, цени на услуги и др.

Общ.администрация

Общ.бюджет

2. Издаване на брошури, плакати, карти и
пътеводители на региона

Общ.администрация

3. Участие в националните туристически борси и
изложения

Общ.администрация

ОБщ.бюджет

2007-2013

4. Поддържането на Интернет страницата на
Общината
1. Партньорски проекти със съседни общини

Общ.администрация

Общ.бюджет

постоянен

Общ.администрация

ОП на ЕС

2007-2013

2. Партньорство с други страни, членки на ЕС

Общ.администрация

ОП на ЕС

2007-2013

Общ.бюджет,
проекти -тур.др-во

2009

2009
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