
СПИСЪК 
на подкрепени от фондация „ЕкоОбщност” проекти  

за устойчив туризъм,реализирани в Дунавския регион  
до 2009 г. 

 
 
Читалище „Пробуда”, с. Белцов, общ. Ценово 
Съдаване на място за отдих в местността „Чешме дере” край с. Белцов  
Размер на финансирането: 2400 лв. 
Създаване  на  място  за  отдих  с  реновиране,  почистване,  поставяне  на  пейки,  маси  и  барбекю. 
Партньорство с община Ценово и местни читалища в съседни села за събиране и интерпретация на 
местни обичаи с цел представяне пред туристи. Подобренията са реализирани по маршрута Янтра‐
Дунав. 
 
Читалище „Трудолюбие”, гр. Бяла, обл. Русе 
Създаване на информационни материали за туристичести атракции по маршрута Янтра‐
Дунав 
Размер на финансирането: 3000 лв. 
Събиране на информация за туристически потенциал и обекти в региона на Бяла. Отпечатване на 
информационни материали. Партньорство с местни читалища и община Бяла. 
 
Сдружение „Читалище „Димитър Полянов”, с. Гарван, обл. Силистра 
Заедно да помогнем за развитието на туризма в област Силистра 
Размер на финансирането: 3000 лв. 
Създаване  на  3  крайпътни  места  за  отдих  с  естествени  природни  материали,  реновиране  на 
чешма.  Партньорство  с  читалище,  община  Силистра  и  земеделска  асоциация.  Подобренията  са 
реализирани по проектния транс‐европейски вело‐път Евро Вело 6. 
 
Сдружение „Свят за Всички” – Силистра 
Създаване на обща стратегия за развитие на велосипеден туризъм в района на Силистра 
Размер на финансирането: 2920 лв. 
Провеждане  на 3  форум‐срещи  за  създаване  на  обща  стратегия  за  създаването  на  велосипеден 
маршрут  между  Тутракан  и  Силистра.  Отпечатване  на  каталог  с  информация  за  места  за 
настаняване  и  хранене,  забележителности,  етнографски  сбирки  и  обичаи.  Провеждане  на 
информационен тур за медии и туристически агенции. 
 
Сдружение „Читалище „Никола Вапцаров”, с. Попина  
Зелен мост между с. Ветрен и с. Попина  
Размер на финансирането: 3000 лв. 
Създаване  на  алтернативна  връзка  –  велосипеден  маршрут  между  двете  села.  Прочистване  и 
маркиране  на  отсечката  като  част  от  маршрута  Тутракан  –  Силистра.  Създаване  на  2  крайпътни 
места  за  отдих  и  реновиране  на  чешма.  Създаване  на  брошура  за  промотирането  на  местния 
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маршрут. Партньорство с кметства, местен бизнес, велосипеден клуб и доброволци. Маршрутът е 
част от на проектния транс‐европейски вело‐път Евро Вело 6. 
 
Читалище „Съзнание 1927” – с. Долни Вадин, община Оряхово 
Рибарството – поминък, алтернатива и начин на живот  
Размер на финансирането: 2898,91 лв. 
Създаване на къща‐музей на рибарството като място за представяне на материали, инструменти, 
техники,  които  все  още  се  ползват  от  местните  рибари.  Функциониране  като  демонстрационен 
център за местни хора и туристи. 
 
Занаятчийско сдружение „Старата ракла”, с. Софрониево, общ. Мизия 
Да направим достъпни съкровищата от старата ракла 
Размер на финансирането: 2419,40 лв. 
Популяризиране на местни занаятчийски продукти произведени в Софрониево. Възстановяване на 
тъкачна работилница като демонстрационен и изложбен цетър,  в който всеки да може да опита 
тъкачния  занаят.  Организиране  на  срещи  с  туроператори,  създаване  на  информационни 
материали. 
 
Сдружение "Перспективи БГ” 
Вело и пешеходен туризъм по пътя на Дунава от гр. Белене до гр. Русе 
Размер на финансирането: 5350 лв. 
Създаване  на  туристически  маршрут.  Консултации  с  институциите  ‐  горски  стопанства,  общини. 
Трекинг инициатива за учениците от близките селища. Дискусии с местни общности. Почистване и 
укрепване  на  маршрута.  Обучение  на  местни  водачи.  Отбелязване  на  Деня  без  автомобили  и 
организиране на вело поход. Маршрутът е част от на проектния транс‐европейски вело‐път Евро 
Вело 6. 
 
Сдружение "Земя завинаги" – Свищов 
С велосипед по брега ‐ опознай света и съхрани ценността! 
Размер на финансирането: 6447,90 лв. 
Проучване  на  подходящи  места  за  вело  турове.  Дискусии  с  местни  заинтересовани  страни. 
Поставяне на табели, маркировки, карти за маршрута Свищов ‐ Белене. Закупуване на велосипеди 
за велотуристи. Обучение на вело  ‐ водачи. Изработване на дипляни, брошури,  картички,  кратък 
филм. Медийно отразяване на дейностите. Маршрутът е част от проектния транс‐европейски вело‐
път Евро Вело 6. 
 
Сдружение „ОПОРА на младите хора”, гр. Русе 
Русенски маршрути 
Размер на финансирането: 7092 лв. 
Създаване  на  маршрут  с  дължина  55  км  свързващ  7  села  ‐  Басарбово  –  Красен  –  Щръклево  – 
Нисово  –  Кацелово  –  Горско  Абланово  –  Крепча.  Провеждане  на  срещи  по  места  и  семинар  за 
формиране на обща визия за маршрута. Партньорство с Регионален исторически музей, младежки 
клуб  и  вело‐магазин.  Маршрутът  е  разклонение  на  проектния  транс‐европейски  вело‐път  Евро 
Вело 6. 
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Читалище „Постоянство” , гр. Лом 
Екотуризъм с велосипед край р. Дунав 
Размер на финансирането: 6000 лв. 

Изграждане на 3 местни маршрута Лом – Добридолски манастир, Лом – Сталийска махала и Лом – 
Замфир  с  обща  дължина  от 50  км. Маркиране  и  промотиране  на маршрутите.  Организиране  на 
вело‐поход  за  откриването  на  маршрутите.  Партньорство  с  местни  НПО,  Исторически  музей, 
туристическо сдружение и училище. Маршрутите са разклонения и част от отсечка на проектния 
транс‐европейски вело‐път Евро Вело 6. 

 
Сдружение „Обществен съвет”, гр. Димово, област Видин. 
Велосипеден маршрут „По пътеката на времето” 
Размер на финансирането: 6700 лв. 

Създаване на връзки между няколко местни и регионални туристически инициативи и продукти. 
Създаване на маршрут с. Арчар – гр. Димово – с. Кладоруб – езеро Рабиша с обща дължина 30 км. 
Маркиране и промотиране чрез информационен пакет. Организиране на дискусии, местни срещи 
и  панаир.  Подписване  на  местен  меморандум  за  сътрудничество  по  изграждане  на  маршрута. 
Партньорство  с  община  Димово,  училища  от  3  села,  туристическо  сдружение  и  местни  НПО. 
Маршрутът е разклонение на проектния транс‐европейски вело‐път Евро Вело 6.  
 
Читалище „Възраждане”, с. Сребърна, обл. Силистра 
Подобряване на обслужващата инфраструктура по веломаршрут „Тутракан ‐ Силистра” за 
разкриване на туристическия потенциал на Долен Дунав 
Размер на финансирането: 6550 лв. 
Създаване  на  регламентирано  място  за  къмпингуване  близо  до  защитено  НАТУРА  2000  място  ‐ 
резерватът  „Сребърна”.  Къмпингът  е  единственото  място  за  нощувка  близо  до  прродата  за 
ползване от  туристи, орнитолози и велосипедисти. Организиране на церемония по откриване на 
къмпинга,  промотиране,  организиране  на  вело‐поход  и  демонстрация  на  местни  кулинарни 
специалитети. Партньорство с кметство с. Сребърна, читалище и пенсионерски клуб. Къмпингът е 
изграден в близост до маркираното трасе Тутракан – Силистра, част от маршрута на Евро Вело 6. 


