ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА
2021 -2027 ГОДИНА
ДЕЙНОСТ
Специфична цел 1. - Развитие на туризма с акцент върху
алтернативните му форми на базата на интергрирани туристически
продукти и услуги

СРОК

ОТГОВОРНОСТ ФИНАНСИРАНЕ

Мярка 1.1. Подобряване на туристическата инфраструктура.
1. Рехабилитация/реконструкция/ на уличната мрежа в селищата от
текущ
общината.
2. Изграждане, доизграждане и реконструкция на елементи от
инфраструктурата за достъп.
3. Рехабилитация/реконструкция/ на общинската пътна мрежа.
4. Реконструкция на участъци от ВИК мрежата, за които е установена
необходимост.
5. Поддържане на съществуващи туристически маршрути.
6. Изграждане на нови еко и вело пътеки, туристически маршрути и зони
за отдих, както и изграждане на къщи за гости.
7. Рехабилитация на парковите пространства.
8. Развитие на вилна зона "Казълдере".
9. Ремонт и обновяване на църковните храмове.
10. Изготвяне и поставяне на информационни табели за туристическите
обекти.
11. Ремонт и
рехабилитация на читалищата в община Стражица.
Мярка 1.2. Съхраняване на околната среда

община Стражица
Църковни
настоятелства
МИГ "Лясковец Стражица"

Общински бюджет
Държавен бюджет
Европейски фондове
Частни капитали
МИГ"Лясковец - Стражица"

1. Саниране и обновяване на зелените площи на територията на община
Стражица.
2.Премахване на нерегламентирани сметища.
3.Провеждане на мероприятия за почистване и облагородяване на
туристическите обекти в региона.
4. Предотвратяване на нови замърсявания, чрез оптимизиране на
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и др.
5. Опазване и ефективно използване на водните ресурси.
6. Устойчиво стопанисване на горите и съхраняване на
биоразнообразието и защитените територии.
Мярка 1.3. Организиране на събития с регионален, национален и
международен обхват
1. Създаване на Дом на приказките -восъчни фигури на героите от
приказките на Ангел Каралийчев.
2. Популяризиране на "Каралийчевите дни" и карнавала на приказката.
4. Разширяване на международното културно сътрудничество чрез
сключване на споразумения за партньорство.
5. Подпомагане популяризирането и реализацията на произвиденията на
местни творци и изпълнители.
6. Подпомагане дейността на читалищата и поддържане на тяхната база.
7. Обогатяване културния календар на общината с местни, национални и
международни прояви.
8. Популяризиране на местните традиции и занаяти.

Мярка 1.4. Развитие на алтернативни форми на туризъм

текущ

община Стражица Общински бюджет
Държавен горско Европейски фондове
стопанство
Други донорски
организации

2021-2027 г. община Стражица Общински бюджет
Читалища
Държавен бюджет
Чужди партньори Европейски фондове и
други донорски организации

1. Изграждане на зони за фитнес, ловен и риболовен туризъм.
2021-2027 г. община Стражица
2. Изграждане на спортни и детски площадки в населените места на
частни
общината и поддържане на съществуващите.
инвеститори НПО
3. Изграждане на навеси и беседки.
4. Увеличаване броя на местата за настаняване и средствата за подслон на
територията на общината.
5. Създаване на
нови туристически атракции.
6. Обособяване на
музей в град Стражица.

Общински бюджет
Държавен бюджет
Европейски фондове и
други донорски организации
Частни капитали

Специфична цел 2. Социализация и маркетизиране на културноисторическите активи
Мярка 2.1. Подобряване маркетинга с цел популяризиране на
община Стражица като желана туристическа дестинация
1. Създаване на база данни за туристическите ресурси и обекти на
територията на общината.
2. Възстановяване на картинната галерия в града и изграждане на
културен дом.
3.Регистриране
на Общинска обществена колекция с обхват "Специализирана
художествена".
4. Изграждане на парк "Възрожденци".
6. Реновиране на спортна зала гр. Стражица.
7. Организиране на срещи и обсъждания с местни хотелиери и
ресторантьори за подобряване на туристическите услуги.
8. Изготвяне на рекламни брошури за туристическите обекти.
19. Реконструкция на лятно кино гр. Стражица.
Мярка 2.2 Разработване на туристически продукт

2021-2027 г. Община Стражица Общински бюджет
Частни
Държавен бюджет
инвеститори
Европейски фондове и
други донорски организации

1. Анализ на туристическите ресурси в района.
2. Анализ на туристическото предлагане.
3. Анализ на туристическото търсене.
4. Избор на туристически продукт.
5. Привличане на собственици предлагащи туристически услуги в
разработване на туристически пакети.
Мярка 2.3 Извършване на археологически проучвания с цел
разкриване и експониране на движими и недвижими културни
ценности
1. Проучване на могили и други архиологически обекти.
2. Осъществяване на геофизично проучване.
3. Идентификация, реставрация и консервация на движими културни
ценности.

2021-2027 г. Община Стражица
МИГ "Лясковец Стражица"
Частни
инвеститори

Общински бюджет
Частни капитали
Стратегия за местно
развитие на МИГ "Лясковец Стражица"

2021-2027 г. Община Стражица
със съдействието
на Регионален
исторически музей

Общински бюджет
Европейски фондове
Други донорски
организации

,

