Изпълнени проекти
№ Организа
ция

Проект/ Име

Оперативна
програма,
източници на

Финансова
стойност (евро/
лева)

Начало/
Край на
проекта

Очаквани резултати

Роля на ОбщинатаВодеща организация/
Партньор

1 Община „Трансграничен
Програма ФАР- ТГС 146 687,25 лева
Силистра туризъм по Долен 2004РумънияДунав”
България
Няма съфинансиране

2006г.- 2007г. Създаден стратегически Партньор
документ - разработена
туристическа стратегия в
граничната зона КълърашСилистра за развитие на
туризма в граничната
зона и издаден гид
„Туристически репери по
Долен Дунав”.

2 Община „По-добри
Силистра пътища, по
конкурентоспособ
ен регион”

06.2006г.09.2007г.

Рехабилитация на пътен Водеща организация
участък от ул. „Капитан
Кръстев” в гр. Силистра.
Възстановен
пътен
участък от ул. „Капитан
Кръстев” в гр. Силистра и
изградена
линейна
инфраструктура по него.

683 790,18 лева

01.01.2007г.31.12.2007г.

Социални помощи към Водеща организация
осигуряване на заетост.
Осигуряване на заетост
сред безработните лица.
Осигурена заетост на
безработни- 380 души.

134 880,00 лева

01.01.2007г.31.12.2007г.

Обгрижване на хора с Водеща организация
увреждания.
Предоставена грижа за
хора с увреждания- 60
души.

691 880 леваобща стойност

08.2006г.09.2007г.

В една детска градина и Водеща организация
едно основно училище в
града са въведени мерки
за енергийна ефективност
и
е
изградена
архитектурно
достъпна
среда
за
хора
с
увреждания.

3 Община НП „От социални
Силистра помощи към
осигуряване на
заетост”

Програма
ФАР- 650 000 лева
Пилотна интегрирана
инвестиционна схема
за
развитие
на
Североизточен район
85 000
лв.
–
съфинансиране

Министерство
на
труда и социалната
политика
Министерство
на
труда и социалната
политика
354502,81 лева
Общински бюджет329287,37лв.,
4 Община НП „Асистенти за Министерство
на
Силистра хора с
труда и социалната
увреждания”
политика
Министерство
на
труда и социалната
политика
116274,6 лева
Общински бюджет 18 605,40лв.
5 Община „Грижата за
Японско посолство
Силистра децата – мисъл за Програма
на
бъдещето на
правителството
на
Силистра”
Япония
115
313
лв.съфинансиране

6 Община „Историческа
Силистра памет”

Национален
фонд 19 000 лева
„Култура”; ФРМС и
ШАРС
Няма съфинансиране

7 Община „Развитие на
Програма GTZ
Силистра селските райони 3 900 лв.
по протежението –съфинансиране
на река Дунав,
чрез създаване на
трансграничен
велосипеден
маршрут”

8 Община „Хармония в
Силистра общуването”

34 318,95 лева

Оперативна Програма 47 837 лева
„Развитие
на
човешките ресурси”
3
248,63
лв.
–
съфинансиране

2007г.

Запълване
Водеща организация
документалната празнина
в историческата памет за
времето от 1878 – 1940 г.,
свързани със съдебна
система,
кадастър,
граждански
регистри,
история, културен живот
и
др.
Събрана
информация
относно
историческата памет за
времето от 1878 – 1940 г.,
свързани със съдебна
система,
кадастър,
граждански
регистри,
история, културен живот
и др.

2007г.

Маркирана велопътека по Водеща организация
протежението на река
Дунав. Създаден
трансграничен
велосипеден маршрут,
хоризонтална и
вертикална маркировка;
издадени информационни
материали- 1000 карти.

17.06.2008г.31.12.2009г.

Обучение на деца и Водеща организация
младежи от І-ХІІ клас в
„Детска
полицейска
академия”.
Проведено обучение в 3
клуба на ученици от І-ХІІ
клас; проведен „Час на
полицая” в училищата;
организирано провеждане
на летен лагер, проведена
кръгла маса, издадени
информационни
и
рекламни материали.

9 Община „Подобряване на Държавен бюджет
829 000 лева
Силистра социалната
Няма съфинансиране
инфраструктура за
устойчиво градско
развитие чрез
подобряване
инфраструктурата
на образованието
– Основен ремонт
на Обединено
детско заведение
“Нарцис” и
Основно училище
“Отец Паисий”, гр.
Силистра”

2007г.-2009г. Въвеждане на мерки за Водеща организация
енергийна ефективност,
чрез основен ремонт на
ОДЗ
“Нарцис”
гр.
Силистра и ОУ “О.
Паисий” гр. Силистра,
обзавеждане на ресурсен
кабинет и създаване на
компютърна мрежа в ОУ
“О. Паисий”;
Въведени
мерки
за
енергийна ефективност,
основен ремонт на ОДЗ
“Нарцис” гр. Силистра и
ОУ “О. Паисий” гр.
Силистра.
2008г.- 2009г. Разработени
базови Партньор
проучвания за защита на
десния бряг на река
Дунав в зоната Остров –
Силистра
срещу
наводнения и ерозии на
речните
корита;
насърчаване
на
трансграничното
сътрудничество в сферата
на
управлението
на
водите в планираната
зона; информиране на
населението
относно
превенцията и реакцията
в извънредни ситуации,
причинени от водата.

10 Община „Остров –
Силистра Силистра: общи
води, общи
проблеми”

Програма ФАР ТГС 311 913,81 лева
Румъния
България
2006
Няма съфинансиране

11 Община „Включване на
Силистра антични
добруджански
градове в
туристическа
дестинация”

Програма ФАР ТГС 1310406.10 лева 2008г.- 2009г. Триизмерна възстановка Партньор
Румъния
България
на петте антични
2006
добруджански крепости:
Карсиум, Улметум и
Капидава на територията
на Румъния и
Трансмариска и
Дуросторум на
територията на България,
като за целта бе закупен 3
D скенер.

12 Община „Дунав – мост за Програма ФАР ТГС 184 082,72 лева
Силистра връзка Румъния – Румъния
България
България”
2006
Няма съфинансиране

13 Община „Международна
Силистра мрежа от
информационни
терминали
Румъния –
България”

Програма ФАР ТГС 293 374,5 лева
Румъния
България
2005
Няма съфинансиране

14 Община „Създаване на
Силистра регионална
система за твърди
битови отпадъци
за Ялова”

Програма
за 247 655,02 лева
стимулиране
на
диалога
между
Турция
и
Европейския съюз от
Община
Ялова,
Турция
Няма съфинансиране

2008г.- 2009г. Подобряване
на
транспортната
инфраструктура
в
граничния регион, което
ще доведе до нарастване
на
мобилността
и
достъпността
по
отношение на хората и
стоките в съответната
зона, както и намаляване
на времето за пътуване.
Проведено проучване за
закупуване
на
водно
такси с голям капацитет.
2008г.- 2009г. Създадена
инфраструктура за
развитието на туризмафункциониращ
информационен терминал
в Община Силистра.

Община Силистра и
Окръжен съвет
Кълъраш

Партньор

2008г.- 2009г. Укрепване на взаимния Партньор
опит и контакти в сферата
на опазването на околната
среда между страните
членки на ЕС и общини в
Турция; представяне на
политиките на ЕС за
опазване на околната
среда
и
тяхното
прилагане от местните
власти; достигане до
решение в рамките на
регионалното
сътрудничество,
разработвайки
регионална гледна точка
за проблемите с околната
среда; увеличаване на
дейностите на звената за
предоставяне на услугата
посредством обмяна на
международен опит и
информация; повишаване
качеството на живот чрез
развитие
на
общ
капацитет на местните

15 Община „Подобряване на
Силистра транспортната
достъпност чрез
рехабилитация на
част от
общинската пътна
мрежа на община
Силистра”

Оперативна програма 3 980 597,47
„Регионално
лева
развитие”
4
800
лв.
съфинансиране

16.09.2008г. – Рехабилитация на пътни Водеща организация
15.09.2010г. отсечки от общинската
третокласна пътна мрежа:
Ситово-Силистра/
Сребърна-ВетренГраница общ. (СилистраСитово)-Попина;
СилистраБогорово/СрацимирБабук-Казимир-Професор
Иширково;
парк
Орехова
гораСилистра.
Рехабилитирани 8948,29м
общинска
пътна
инфраструктура;
Подобрена транспортната
достъпност до зони с
концентрация
на
изградени туристически
обекти,
природни
резервати и райони с
потенциал за развитие на
туризъм.

16 Община „Укрепване на
Силистра свлачище по ул.
Тимок- гр.
Силистра”

Оперативна Програма 191 000 лева
„Регионално
развитие”
Общински бюджет2307лв.

25.06.2009г.24.06.2010г.

Извършени строително – Водеща организация
монтажните работи в
района на свлачищните
процеси;
Монтирана контролно измервателна система за
наблюдение
на
свлачищния процес;
Реализирани превантивни
мерки и ограничаване
риска от свличане на
земни маси в района на
ул.
“Тимок”
и
възстановяване на вече
засегнати участъци.

17 Община „Обгрижване в
Силистра семейна среда на
хора с различни
видове
увреждания и
самотно живеещи
хора от Община
Силистра чрез
дейностите
„Социален
асистент” и
„Домашен
помощник

Оперативна програма 141 733,02 лева
„Развитие
на
човешките ресурси”
Общински бюджет42 812,02лв.

01.10.2009г.30.09.2010г.

Обгрижени 106 лица, Водеща организация
включително и 2 деца с
трайни увреждания.
Грижите включват помощ
при
поддържане
на
личната хигиена, помощ
при
поддържане
на
хигиената в обитаваната
част
от
жилището,
административна помощ,
помощ при поддържането
на социални контакти и
др.

18 Община „Преходно
Силистра жилище”

Оперативна Програма 121 324,57 лева
„Развитие
на
човешките ресурси”
Общински бюджет1420лв.

01.10.2009г.30.11.2010г.

Оказана помощ на деца, Водеща организация
напускащи
специализирана
институция;
Организирани
и
проведени
квалификационни
обучения,
тридневна
образователна екскурзия
за децата и младежите.
Ремонтирани и обособени
2
помещения
със
самостоятелен санитарен
възел, мокро помещение
за 8 потребители на
услугата
“Преходно
жилище”.
Придобиване на трайни
умения и навици за
самостоятелен
и
независим
живот
на
младежите, настанени в
преходното жилище след
напускане
на
институцията.

19 Община „Проучване и
Силистра прилагане на
добри европейски
практики за
оптимизиране на
жилищната
политика на
Община
Силистра”

Оперативна Програма 168 433,53 лева
„Регионално
развитие”
Няма съфинансиране

14.04.2009г.14.10.2010г.

Проведена
Водеща организация
информационна
кампания, в рамките на
която са издадени
печатни материали,
отразяващи законовата
рамка на жилищната
политика в страната
Разработена стратегия за
жилищната политика на
Общината и планът за
действие към нея.
Изготвено
Водеща организация
прединвестиционно
проучване;
Изработени
идейни
решения
на
канализационни схеми за
отвеждане на отпадъчни
води на с. Айдемир и с.
Калипетрово;
Разработени и одобрени
Работни
проекти
за
разширение
на
канализацията
и
водопровода на двете
села.

20 Община „Прединвестицион Оперативна Програма
Силистра но проучване,
„Околна среда”
експертни анализи Няма съфинансиране
и разработване на
инвестиционен
проект за
изграждане на
ПСОВ и частично
изграждане и
реконструкция на
канализационните
мрежи на с.
Айдемир и с.
Калипетрово в
Община
Силистра”

553 396,65 15.12.2008г.15.03.2011г.

21 Община „Прединвестицион Оперативна Програма
Силистра но проучване,
„Околна среда”
експертни анализи Няма съфинансиране
и изготвяне на
инфраструктурен
проект за
изграждане на
ПСОВ,
доизграждане на
канализационната
мрежа и частична
реконструкция на
водопроводната
мрежа в гр.
Силистра”

443 293,04 15.12.2008г.15.03.2011г.

22 Община „Радостта да си
Силистра приет”

Център за
36 675.93 лв.
образователна
интеграция на децата
и учениците от
етническите
малцинства и Ромски
образователен фонд 100% безвъзмездно
финансиране
Няма съфинансиране
от Общината

23 Община НП „Старт в
Силистра кариерата”

Национална програма 4 300
01.11.2011лв.Средства за 31.07.2012
работни заплати
и осигуровки за
целия период
изплащани от
Агенция по
заетостта

Изработени и одобрени Водеща организация
Работни
проекти
за
разширение
на
канализацията
по
4
улици;
и
за
реконструкция
на
водопровода
по
тях;
идеен
проект
за
довеждащ колектор на
отпадачни води от гр.
Силистра до обща ПСОВ
в с. Айдемир
Изготвен финансов и
икономически анализ за
инфраструктурния
проект,
включително
анализ на разходите и
ползите.
изработка
на
предивестиционни
проучвания за изграйдане
на ПСОВ за селата

01.10.2011г. – Подобрена адаптация на Водеща организация
31.05.2012г. 98 деца на възраст от 7 и
13 г. към училищната
среда; намаляване на броя
на
неоснователните
отсъствия;
Повишена успеваемост по
учебните
дисциплини;
Превенция
срещу
негативните явления в
обществото,
нетолерантни прояви и
агресия;
Повишаване
квалификацията
и
обогатяване опита на 18
педагози; Модернизация
на
учебния
процес;
Изработени и издадени
дидактически
и
информационни
материали.

Водеща организация

24 Община Проект „Красива
Силистра България”: обект
Дом за стари хора
с отделение за
лежащи- текущ
ремонт на тяло „Б”
и подмяна на
покривни
материали на тяло
„Б”, „Г” и „Д”,
находящ се на ул.
„Албена” №5, гр.
Силистра

Проект „Красива
България” към
Министерство на
труда и социалната
политика

310 183,86 лева, Април 2012г.от които
Декември
70089,65 лева
2012г.
съфинансиране
от Общината

Текущ
ремонт
на Водеща организация
сградата: текущ ремонт
на тяло „Б” и подмяна на
покривни материали на
тяло „Б”, „Г” и „Д”.

25 Община ENNEREGСилистра «Regions paving
the way for a
sustainable energy
Europe»

Програма
„Интелигентна
енергия- Европа”

49 120.00 евро, 01.05.2010от които
30.04.2013 г.
36 840,00 евро са
от програмата
«Интелигентна
енергияЕвропа»
Останалите 25 %
собствен принос
се поемат чрез
предоставяне на
зали,
провеждане на
семинари в
региона и труда
на експертите в
проекта.

Създадени 12 регионални
партньорства, ангажирани
да бъдат първите, които
да покажат как региони
от различни видове и
големина
да
бъдат
ключовата движеща сила
за
изпълнението
на
целите
на
«Европа202020».
Партньорите
са
организации
и
институции
от
12
държави, обединени чрез
проекта в работна мрежа,
която
да
промоцира
регионални
енергийни
планове
на
сайта
www.regions202020.eu.
Желателно е този сайт да
се разпространи и на
местните
сайтове
на
партньорите.

26 Община „Парад
Силистра изкустватаСилистра”

на Оперативна програма 519 976,60 лева
„Регионално
развитие”
95 % от ЕФРР
5% съфинансиране 25 998,83

27 Община Проект „Красива Проект „Красива
Силистра България” с обект: България” към
ЦДГ "Ян Бибиян" Министерство на
труда и социалната
политика
28 Община Реконструкция и Фонд социялна
Силистра модернизация на закрила към МДСП
съществуваща
материална база с
изграждане на
ЦНСТ за деца

09.08.2011г.09.08.2013г.

Ремонтиран
и Водеща организиация
благоустроен
летен
театър в Дунавския парк,
създадени
иновативни
културни събития.

270 000,00
март 2013 г. - Текущи
лв.минимум 50% ноември 2013 сградите
но не повече от г.
170 000,00 лв.
21 600,00

Община Силистра е
партньор
с
Водещ
партньорECNetДания и с партньорите
от 12 държави

ремонти

на Водеща организиация

Водеща организиация

29 Община „Изработване на
Силистра интегриран план
за градско
възстановяване и
развитие на град
Силистра за
периода 20142020г.”

Оперативна програма 326 931,16 лв.
„Регионално
развитие”
5% съфинансиране от
Община Силистра- 16
346,53 лв.

юни 2011г.21.12.2013 г.

30 Община „Дом за деца в
Силистра риск- Силистра"

Оперативна програма 813 539,76 лв.
"Регионално
развитие"
15% национално
съфинансиране

16.02.2012г. - Изграден
ЦНСТ, Водеща организиация
16.02.2014г. настанени
14
деца
/изграждане
на
съвременна
социална
инфраструктура
за
предоставяне
на
подходящи и ефективни
резидентни услуги за една
от
най-уязвимите
обществени
групи
–
децата над 3 г. и
младежите с увреждания/.

31 Община
„Старт в
Силистра кариерата”
Одобрени 14 раб.
места за
длъжности в
различни
структурни звена
на общината.
Финансиране от
държавния
бюджет

Национална програма Средства за
22.10.2013 работни заплати 30.07.2014
и осигуровки за
целия период
изплащани от
Агенция по
заетостта

32 Община
Силистра
е партньор
с Водеща
организац
ия
Община
Дунайваро
ш

Програма
100 459,17 евро 01.04.2011„Югоизточна Европа” От които 15 % 31.03.2014 г.
съфинансиране
от Държавния
бюджет

“Danube Inland
Harbour
Development”DaHaR

ꞏ разработен ИПГВР за Водеща организиация
град Силистра, за периода
2014-2020 г.

Водеща организиация

По-доброта интеграция на Партньор по проекта
навигацията с веригата на
транспортната логистика
посредством изследване и
използване
на
мултимодалния
потенциал
на
пристанищата
и
прилежащите
им
територии в средните по
големина
градове
от
Югоизточна Европа.
Основни резултати са
интегрирана стратегия за
функционална
спецификация в Дунавска
логистична
мрежа;
местни
планове
за
действие, базирани на
тази
стратегия
с
конкретни осъществими
елементи; препоръки за
политики с интегриращи
насоки за развитие на
вътрешния
воден
транспорт (IWT), както и

33 Община „Пътуване към
Силистра знанието”

ОП „Човешки
ресурси”

Ноемвридекември
2012
34 Община „Внедряване на
Оперативна програма 3 904 364,72 лв. 13.12.2010г.Силистра мерки за
„Регионално
2013 г.
енергийна
развитие”
ефективност в
85 % от ЕФРР
образователната 15 % съфинансиране
инфраструктура в от Община Силистра
община Силистра” 569
662,34
лв.
допълнителен
финансов принос от
Община Силистра 106
615,79 лв.

35 Община "Квалификацията ОП
Силистра прави експерта - "Административен
Експерт"
капацитет"

36 Община "Ефективност,
ОП
Силистра целенасоченост и "Административен
публичност при
капацитет"
подготовката на
конкретни
политики за
развитие на
Община Силистра,
въвеждане на
механизми за
мониторинг и
контрол на
изпълненнието"
37 Община „Повишаване
Силистра ефективността на
работата в
Община
Силистра”

36 675,93 лв.

83698,80 лв.

май 2013 май 2014 г.

78223,40лв. 25.11.2013 г.
25.07.2014 г.

Оперативна програма 148 258,03 лв.
„Административен
капацитет” 2007 2013

26.10.2012
26.04.2014

Водеща организиация

Подменени
покривни Водеща организиация
конструкции, дограма, и
електрически инсталации
в 8 обекта на интервенция
(ПМГ
"Св.
Климент
Охридкски", ЕГ "Пейо
Яворов",
ОУ
"Иван
Вазов" ЦДГ "Иглика 1",
ЦДГ "Иглика 2", ЦДГ
"Роза 1", ЦДГ "Роза 2",
ЦДГ "Радост";
50% намалени разходите
за
отопление
и
осветление на училищата
и детски градини обект на
интервенцията;
подобрена
училищна
среда
и
материалнотехническа
база
за
обучение на 1735 ученици
и 533деца;
подобрена работна среда
за
269служители
на
училищата

Проведени обучения в
Водеща организиация
ИПА
Проведени обучения по
ключови компетентности
Водеща организиация

Подобряване на процеса
на разработване и
прилагане на конкретни
местни политики и
въвеждане на механизми
за мониторинг и контрол
на изпълнението им в
община Силистра
Подобряване структурата Водеща организиация
на администрацията
Изготвяне
на
функционален анализ

38 Община "ЦНСТ за лица с
Силистра психични
разстройства"

ОП „РЧР”, Схема за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
„Живот в общността”,
Компонент 2 –
Социални услуги за
лица с физически
увреждания,
психични
разстройства и
умствена
изостаналост, чакащи
настаняване в
специализирана
институция,
Бюджетна линия
BG051PO001-5.2.13

39 Община схема
Силистра BG051PO0011.1.11 "Подкрепа
за заетост"

Оперативна програма 274500лв.Средст 1 год., след
„Развитие на
вата за работни назначаване
човешките ресурси” заплати и
на насочените
осигуровки за
от ДБТ
целия период
безработни
изплащани от
лица
Агенция по
заетостта

Одобрена заявка за
Водеща организиация
наемане на 50 безработни
лица.Очаква се
подписване на договор с
Агенцията по заетостта.

40 Община „Подкрепа за
Силистра достоен живот”

Оперативна програма Изплатени към
„Човешки ресурси”
31.12.2012 315
100 % финансиране
562,64 лв.Общ
размер на
договорените
средства 333
627,67 лв.
Очакват се
допълнителни
средства във
връзка с
удължаване на
проекта

Предоставяне
на Водеща организиация
социална услуга „Личен
асистент” в семейна среда
-грижа в семейна среда за
60 души с увреждания и
осигурена заетост на 59
лица.

Обща стойност 18.06.2013 г.
на проекта - 196 18.10.2014 г.
310,98 лв.
Сума на
исканата
безвъзмездна
финансова
помощ - 196
310,98 лв.

08.11.2010 г 08.03.2013 г.
Очаквано
удължение на
проекта

Приспособяване на част Водеща организиация
от училището в с.
Айдемир в център за
настаняване на възрастни
хора с физически и
психически отклонения

41 Община „Зелена и
Силистра достъпна градска
среда - град
Силистра”

ОП "Регионално
развитие"

Основен обект - 20.05.2013 4 896 490,25
20.5.2015
лв.(по
предварителен
бюджет)
собствен принос
5% - 244 824,52
лв.;
Допълнителен
обект 1 - 303
994,90 (по
предварителен
бюджет)
собствен приход
15 199,74 лв;
Допълнителен
обект 2 - 218
848,98 (по
предварителен
бюджет)
собствен приход
- 10 942,45 лв.

Реконструкция и
рехабилитация на
Дунавски парк - западна
част, Централен градски
площад, пешеходна зона
и градинка с паметник Стефан Караджа

42 Община „Развитие на
Трансгранично
Силистра пътната
сътрудничество
инфраструктура в Румъния България
трансграничната
зона Росеци- окръг
Кълъраш –
Община
Силистра”
/“Development of
transport
infrastructure in the
cross border area
Roseti, Calarasi
County- Silistra
Municipality”/ №
2(4i)-1.1-19 MISETC Code: 321

Бюджетът за
04.07.2013 г.
Община
04.05.2015 г.
Силистра по
проекта е
2 890 053,66
евро, от които
84,46 % са
безвъзмездна
финансова
помощ от ЕФРР,
13% от
Държавния
бюджет, а 2,54
% е собственото
съфинансиране.

Ремонт
на
пътната
отсечка включва път SLS
1081 разклон II-71- с.
Срацимир- път I-7- с.
Бабук от км 0+000 до км
10+620 с дължина 10 620
м.

43 Община
ОП "Регионално
Силистра "Община
развитие
Силистра
инвестира в
следващия
програмен период
2014 - 2020"

550 000 лв.

05.06.2013
05..06.2015

Изготвяне на
инвестиционни проекти

44 Община ЦНСТ за деца и
Силистра младежи с
увреждания

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

172 874,99 лв.

02.12.2013 г.
02.01.2015 г.

Основната цел е да се
създаде устойчив модел
на услугата за
деинституционализация
на деца и младежи с
увреждания, настанени в
специализирани
институции.
Целта е след
приключване на проекта
Центърът да продължи да
функционира като
делегирана държавна
дейност.

45 Община ,,Подобряване на Трансгранично
Силистра транспортната
сътрудничество
инфраструктура в Румъния България
зона Кълъраш Силистра, в
района на
общините
Индепенденца Република
Румъния и
Силистра Република
България"

Бюджетът за
31.10.2014 Община
31.12.2015
Силистра по
проекта е 2 390
247,49евро, от
които 84,46 % са
безвъзмездна
финансова
помощ от ЕФРР,
13% от
Държавния
бюджет, а 2,54
% е собственото
съфинансиране.

Ремонт на четвъртокласна
пътна мрежа, отсечки от
път SLS 1086 от км 0+000
до км. 5+475.81(от
разклона на път ІІІ -218
през с.Ламбриново до
с.Смилец) и отсечка от
път SLS 1082 0+000 до км
2+422,45(от с.Смилец до
разклонна -218).Общата
дължина на отсечките е
7.897км.

46 Община ЦНСТ за деца и
Силистра младежи с
увреждания

172 874,99 лв.

Основната цел е да се
създаде устойчив модел
на услугата за
деинституционализация
на деца и младежи с
увреждания, настанени в
специализирани
институции.
Целта е след
приключване на проекта
Центърът да продължи да
функционира като
делегирана държавна
дейност.

ОП „Развитие на
човешките ресурси”

02.12.2013 г.
02.01.2015 г.

47 Община „Изграждане и
Силистра функциониране на
областен
информационен
център по ОП
„Техническа
помощ”

Оперативна програма 416 825,16 лв.
„Техническа помощ”
2007 – 2013
100% финансиране

48 Община „И аз имам
Силистра семейство”

По ОП „Човешки
ресурси”

49 Община НП „От социални Национална програма
Силистра помощи към
осигуряване на
заетост”

50 Община НП „Заетост на
Силистра хора с трайни
увреждания”

12.07.2011г.12.06.2015г.

Бюджетната
06.12.2010рамка за
30.06.2015
общинитепартньори се
определя
съгласно броя на
утвърдените
приемните
семейства
30669,58 лв.
01.01.2012Средства за
28.02.2015
работни заплати
и осигуровки за
целия период
изплащани от
Агенция по
заетостта

Национална програма 34 000 лв.
04.10.2011Средства за
03.10.2015
работни заплати
и осигуровки за
целия период
изплащани от
Агенция по
заетостта

Улеснен
достъп
до
информация и повишена
информираност
на
населението на област
Силистра за кохезионната
политика, нейните цели и
съществуващите
възможности в България;
ꞏ
Изграден,
функциониращ
и
оборудване
областен
информационен център;
ꞏ
Организирани
информационни събития;
ꞏ
Издадени
и
разпространени
безплатни
информационни
материали;
ꞏ
Създаден
институционален
капацитет
за
информиране,
консултиране
на
населението на област
Силистра
относно

51 Община Регионална
Силистра програма по
заетост

52 Община "Изграждане
Силистра инсталация за
предварително
третиране на ТБО,
в т.ч. сепариране"

22 080
01.04.2015 г.
лв.Средства за 30.09.2015 г.
работни заплати
и осигуровки за
целия период
изплащани от
Агенция по
заетостта
Закон за държавния 5 383 000 лева
бюджет РБ (в
съответствие ПМС №
209 от 20.08.2009г.)

53 Община „Изграждане на
ОП „Околна среда”
Силистра Районна ПСОВ,
гр. Силистра,
доизграждане на
канализационна
мрежа и частична
реконструкция на
водопроводната
мрежа на гр.
Силистра”

12.2011 06.2015

72 543 841,50
20.11.2012г.
лв.
03.2016
собствен принос
3% - 1 750
000,00 лв.

Построяване
на
инсталация
за
предварително третиране
на ТБО (с линия за
сепариране) и инсталация
за
компостиране
на
биоразградими отпадаци).
Намаляване
на
количеството
отпадаци
обезвреждани
чреа
депониране и достигане
на количествените цели
заложени в ЗУО.
До
момента
има
извършено
СМР,
проектиране и доставени
машини на стойност 1 200
000 лева

Строителство на Районна
ПСОВ, гр. Силистра,
реконструкция на
водопровод и изграждане
на разделна канализация,
подмяна на битова
канализация

54 Община "Чист достъп в
Силистра трансгранична
зона Кълъраш –
Силистра”

Дирекция
55
"УТ"

56

Дирекция
"УТ"

57 Сдружение
„Алианс за
регионални
и
граждански
инициативи

"Да възстановим
пътя към нашата
история крепостта
Меджиди Табия"
"Възстановяване на
тревната площ в
средната ивица на
ул. "Седми
септември"
"Да научим, да се
включим!
Мотивиране,
обучение и
включване в заетост
на неактивни

Транс гранично
сътрудничество
Румания България

269 320.00 евро 26.03.2013 г.
2.54%
05.04.2015 г.
съфинансиране
6 840.73 евро

ПУДООС
10 000,00 лв. (за
реализация)

01.09.2016
г./30.11.2016 г.

10 000,00 лв. (за
реализация)

01.09.2016
г./30.11.2016 г.

Изследвания свързани с
прилагането на енергия от
възобновяеми енергийни
източници в транспортни
системи; проектиране на
плаващ вълнолом за
публична инфраструктура
за чист речен транспорт;
проектиране на понтон за
електрически лодки;
проектиране на публична
инфраструктура за чист
речен транспорт
посредством
възобновяеми енергийни
източници; проектиране
на хидротехнически
работи за специфични
ветрогенератори,
фотоволтаични
инсталации; покупка на
леко плавателно средство
– водно такси, което да
свързва Силистра с
Кълъраш и изграждане на
понтонно съоръжение в
Д

ПУДООС

Оперативна програма 284 500,00 лв.
"Развитие на човешките
ресурси" 2014‐2020

Община "Обучение и
ОП "Развитие на
Силистра заетост за младите човешките ресурси"
хора"

м.02.2016 г. - Обучение на работното
м.08.2016 г. място и осигуряване на
заетост за период от 6
месеца на 100 безработни
младежи до 29 г. възраст
от община Силистра

58

Община "Модернизация на Фонд "Социална
Силистра съществуваща
закрила" към МТСП
материална база за
предоставяне на
социалната услуга
59
Център за
настаняване от
семеен тип за лица
с умствена
изостаналост"

19.04.2016
Обучение по професията
г./19.04.2017 г. "Помощник в
строителството" и
"Озеленител" на общо 45
безработни младежи и
осигуряване на заетост за

21 600 лв.

01.05.2016 г. - Подобрени условия за
31.07.2016 г. предоставяне на
качествени социални
услуги в ЦНСТ за лица с
умствена изостаналост в
с. Айдемир. Осигурена
достъпна среда на лица с
увреждания до втория
етаж на сградата.
Осигурени условия за
социално включване и

Община
Силистра
60

Община
Силистра

"Център за почасово Оперативна програма 874 876,05 лв.
предоставяне на
"Развитие на човешките
услуги за социално ресурси" 2014‐2020
включване в
общността или в
домашна среда"

"Приеми ме 2015"

Оперативна програма
"Развитие на човешките
ресурси" 2014‐2020

Създаден Център за почасово
01.01.2016
г./01.01.2018 г. предоставяне на услуги за

51 600,00 лв. 01.12.2015
Подобрен достъп до
г./31.12.2017 г. разширяване обхвата на

услугата "Приемна
грижа" и затвърждаване
предоставянето й на
местно ниво като
алтернативно форма за
отглеждане на деца в риск
в семейна среда.
Осигуряване на
подкрепата, насочена към
развитие на
"специализирана приемна
грижа" за деца с
увреждания; деца, жертви
на насилие или трафик;
деца, непридружени
бежанци, както и с
мерките, насочени към
повишаване на
качеството на приемната
грижа чрез
осъществяване на
мониторинг.

61

Община
Силистра
62

Помощ за изготвяне Програма за морско
на стратегия за
дело и рибарство 2014‐
МИРГ на Община
2020
Силистра

социално включване в
общността или в домашна
среда.Подобрен достъп до
услуги за хора с увреждания и
хора над 65 години в
невъзможност за
самообслужване.

46 257,00 лв. 27.06.2017 до
27.11.2017 г.

50 780 бр. население на
територията, покрита от
публично частно
партньорство

