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ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г. 

КЪМ 31. 12. 2013 г. 
 

Общинският план за развитие на Община Силистра за периода 2007–2013 година е 
разработен през 2005 година в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие 
( ДВ бр.14/20.02.2004 год. изм. и доп. бр.32/12.04.2005 год.) и методическите указания на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приет е с Решение № 666 
от 28.07.2005 г. на Общински съвет – Силистра.  
Промените в нормативната уредба и одобрените от Европейската комисия Национални 
стратегически документи и Оперативни програми, наложиха през 2008 г. Планът да бъде 
актуализиран. Актуализацията на Общинския план за развитие е приета от Общински съвет – 
Силистра с Решение №614 от 22. 12. 2008 г. 

Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие е основен 
документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика за планов 
период 2007-2013 г. Планът дава отправна точка за насочване на усилията на общинското 
ръководство и всички заинтересовани страни в общината, за постигане на целите на това 
развитие и по този начин превръщане на  стратегическото планиране в основен действащ 
инструмент за развитие на общината. 

Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, какъвто е Общинският план 
за развитие на Община Силистра, представлява продължителен, сложен и многообхватен 
процес, който зависи от фактори и промени във вътрешната и външна среда. Ето защо, той 
подлежи на постоянно наблюдение и контрол на изпълнението. За непосредствения контрол 
и отговорност по изпълнението на Плана е отговорен Кметът на Община Силистра. В 
рамките на тази отговорност в съответствие с изискването на чл. 23, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие, Кметът представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Общинския план за развитие, за одобрение от Общинския съвет. 

 
1. Общи условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в Общината  
Предвид общата динамика на развитие на страната ни през 2013 год. и последствията от 

финансова криза в световен мащаб, то може да се каже, че промените в социално – 
икономическите условия в Община Силистра са в отрицателна посока. 
 

Население на Община Силистра 
Към отчетния период населението на Община Силистра по постоянен и настоящ адрес е 

както следва: 
• По постоянен адрес – 62 800 души; От тях :  

 гр. Силистра – 45 501 души; с.Айдемир – 7 205 д.; с. Бабук –  484 д.; с. 
Богорово – 38 д.; с. Брадвари – 1 257 д.; с. Българка -68 д. ; с. Ветрен – 165 д.; с. 
Главан – 37 д.; с. Йорданово – 726 д.; с. Казимир – 87 д.; с. Калипетрово –  
4 655 д. ; с. Полковник Ламбриново – 48 д.; с. Попкралево –48 д.; с. Професор 
Иширково – 1 308 д.; с. Смилец –  369 д.; с. Срацимир – 201 д.; с. Сребърна – 
551 д.; с. Сърпово – 28 д.; с. Ценович – 24 д.;  

• По настоящ адрес – 55 102 души; 
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 гр. Силистра –  38 588 души, с.Айдемир –  6 589 д., с. Бабук – 531 д., с. 
Богорово –80 д., с. Брадвари – 1 014 д.; с. Българка – 138 д.; с. Ветрен –  208 д.; 
с. Главан – 75 д.; с. Йорданово – 645 д.; с. Казимир – 122 д.; с. Калипетрово –  
4 403 д.; с. Полковник Ламбриново – 106 д.; с. Попкралево – 76 д.; с. Професор 
Иширково – 1 114 д.; с. Смилец – 426 д.; с. Срацимир – 261 д.; с. Сребърна – 
624 д.; с. Сърпово – 46 д.; с. Ценович – 56 д.;  

• По постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 51 325; 
 гр. Силистра – 36 613 души, с.Айдемир – 6 128 д., с. Бабук – 443 д., с. Богорово 

– 27 д., с. Брадвари – 936 д.; с. Българка – 59 д.; с. Ветрен – 143 д.; с. Главан -31 
д. ; с. Йорданово – 579 д.; с. Казимир – 74 д.; с. Калипетрово – 4 133 д.; с. 
Полковник Ламбриново – 40 д.; с. Попкралево – 39 д.; с. Професор Иширково – 
1 026 д.; с. Смилец – 345 д.; с. Срацимир – 169 д.; с. Сребърна – 507 д.; с. 
Сърпово – 17 д.; с. Ценович – 16 д.;  

 
Както през периода 2007-2012 година, така и през отчетната 2013 г. продължава 

тенденцията за намаляване броя на населението на община Силистра. Това се дължи на 
икономически и социални възможности, които тя предлага. Финансовата криза в световен 
мащаб се отрази на бизнеса, което доведе до намаляване на работните места, което от своя 
страна е свързано с търсене на нови възможноси за реализация на жителите на общината.  

За сравнение през предходните две години данните са били следните: 
 
 2011 година 2012 година 2013 година 
По постоянен адрес 63 393 души 63 252 души 62 800 души 
По настоящ адрес 56 469 души 55 695 души 55 102 души 
По постоянен и 
настоящ адрес в 
същото населено 
място 

52 967 души 52 048 души 52 325 души 

   
Равнище на безработица в Община Силистра към 31.12.2013г. по данни от Дирекция 

„Бюро по труда” Силистра е 12.6 %, а на страната към същия период е 11.3 %. Това показва, 
че безработицата в Общината е над средното ниво за страната с 1.3 пункта. 
Регистрираните безработни лица от Община Силистра са  2 765. Спрямо същия период на 
предходната година е налице увеличение с 226 души.  

Структурата на регистрираната безработица: показва, че основните рискови групи са 
главно: 

1. По образование 
 с начално и по-ниско – 175 души- 6.33%; 
 с основно – 449 души – 16.24%; 
 със средно – 1689 души – 60.90%; 
 с висше – 452 души – 16.38%; 

 2011 година 2012 година 2013 година 
С начално и по-ниско 
образование 

244 души 204 души 175 души 

С основно образование 427 души 389 души 449 души 
Със средно образование 1 519 души 1 938 души 1 689 души 
С висше образование 383 души 460 души 452 души 
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От така направеното сравнение с предходната година е видно, че ръстът на безработица 
се увилачава при хората с образование, като най-висок е при тези със средно 
образование. 

2. По пол 
 Жени – 1 447от всички регистрирани безработни или 52.33% от безработните;  

За сравнение през предходната година безработните жени са били 1528 от всички 
регистрирани безработни или около 60 % от безработните. Видное, че въпреки нарастващата 
безработица, процентът на безработните жени намалява. 

3. По специалност и професия 
 С работническа професия – 1 170 души –  42.31%;  
 Специалисти – 831 души –  30.05%; 
 В т.ч по области на образование:  

 Образование –  57 души; 
 Хуман. и изкуства – 48 души; 
 Общество иконом. право – 252 души; 
 Математика и обществознание – 32 души; 
 Техника и технологии – 271 души;  
 Здравеопазване – 11 души;  
 Селско стопанство – 103 души;  
 Услуги транспорт охр. И др. – 57 души; 

 Без квалификация – 764 души –  27.63%;  
 Със средно образование – 187души; 
 С основно и по-ниско – 577души; 

 2011 година 2012 година 2013 година 
С работническа професия 1 047 души 1 287души 1 170 души 
Специалисти, в т.ч.: 746 души 885 души 831 души 

• Образование  57 души 48 души 57 души 
• Хуман. и изкуства 49 души 50 души 48 души 
• Общество, 

икономика, право 
230 души 246 души 252 души 

• Математика и 
обществознание 

19 души 26 души 32 души 

• Техника и 
технологии 

211 души 305 души 271 души 

• Здравеопазване  10 души 11 души 11 души 
• Селско стопанство 106 души 131 души 103 души 
• Услуги, траспорт и 

др. 
64 души 68 души 57 души 

Без квалификация 780 души 819 души 764 души 
• Със средно 

образование 
162 души 248 души 187 души 

• С основно и по-
ниско 

618 души 571 души 577 души 

 
4. По възраст: 

 На възраст до 19 г.. – 26 души –  0.94%; 
 На възраст между 20 и 29г. вкл. – 434 души –  15.70%;  
 На възраст между 30 и 39г. вкл. – 557 души –  20.14%; 
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 На възраст между  40 и 49г. вкл. – 663 души –  23.98%; 
 На възраст над 50г. - 1085 души –  39.24%;  

 2011 година 2012 година 2013 година 
На възраст до 19 г. 27 души 42 души 26 души 
На възраст между 20 
и 29 г. 

397 души 549 души 434 души 

На възрас между 30 
и 39 г. 

506 души 561 души 557 души 

На възраст между 40 
и 49 г. 

647 души 727 души 663 души 

На възраст над 50 г. 996 души  1 112 души 1 085 души 
 
От изнесените до тук данни може да се направи извода, че отново най-уязвимата група 
безработни са жени, със средно образование, с работническа професия , на възраст над 
50 год. 

5. По рискови групи – общо регистрирани – 441 души от тях:  
 С намалена работоспособност – 305 души; 
 Самотни родители – 55 души; 
 Майки с деца до 3 г. –  75 души; 
 От социални заведения –  1 ; 
 Освободени от МЛС – 5 души;  

. 
 
Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера –  
І. Образование 
 
Предучилищно образование 
1. През учебната 2012-2013 г. целодневните детски градини на територията на Общината са 
9, разпределени в 9 населени места и 16 отделни сгради. В 52 целодневни групи се обучаваха 
1411 деца, от които 668 в подготвителни групи. Продължават да функционират 2 яслени 
групи с 54 деца – ОДЗ „Нарцис”, гр. Силистра и ОДЗ „Мир”, с. Айдемир. Към СОУ „Юрий 
Гагарин” функционира полудневна подготвителна група с 20 деца. 
2. Учебната 2013-2014 г. стартира с 52 групи в 9 целодневни детски градини. В целодневни 
подготвителни групи се обучават 675 деца на 5-6 годишна възраст и 47 със специални 
образователни потребности. 
3. Достигната е много добра пълняемост на групите – 91% от записаните деца, редовно 
посещават детска градина, като средната месечна посещаемост на децата в група е 16 деца. 
Около 94% от 5-6 годишни деца, подлежащи на задължително обучение в подготвителни 
групи са посещавали редовно детска градина, като броят на неизвинените отсъствия е сведен 
до минимум. 
5. Системата е осигурена с правоспособни учители, като 59% от тях притежават 
професионално – квалификационни степени. 
 
 
Основно и средно образование 
1. За поредна учебна година броят на учениците в общинските училища намалява. Учебната 
2013/2014 година стартира с 3563 ученика от І до ХІІ клас, със 110 ученика по-малко от 
предходната. За периода на действие на Общинския план 2007-2013 г. , броят на учениците , 
посещаващи училище, е намалял с 1390. В резултат на осъществената оптимизация на 
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общинската образователна система през периода се увеличи средната пълняемост на 
паралелките І-VІІІ клас от 21 на 22 ученици. Пет училища се утвърдиха като средищни, за 
което получават допълнителни средства за осигуряване транспорта на пътуващите ученици, 
целодневната организация на учебния ден и столовото хранене на всички ученици от І доVІІІ 
клас, пожелали да посещават полуинтернатни групи. Финансирането се осъществява по 
проект на ОП „Развитие на човешките ресурси” до м. октомври 2014 г. 
2. В риск за бъдещо развитие и финансово оцеляване са три общински училища: 
 2.1. СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра – 155 ученици от І до VІІІ клас в 8 паралелки, 
от които две маломерни в V и VІ клас. Предстоящите промени в основния нормативен  
документ на системата на народната просвета изисква да се прецизират възможностите за 
бъдещото му развитие. 
 2.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово – 107 ученика от І до VІІ клас в 7 
паралелки.. В училището функционират 4 маломерни паралелки; 
 2.3. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Брадвари – 58 ученика от І до VІІІ клас в 5 
паралелки, от които 3 слети, 2 маломерни. 
 
3. Успешно изпълнява своите функции Обединеният детски комплекс /ОДК/, създаден през 
2012 г. с дейности, съобразени с предпочитанията на децата и учениците. За НАО «Г. 
Галилей» е определен държавен стандарт за 2014 г. в размер на 42 000 лв., запазва се същият 
от 2013 г. 
   
 4. Продължава поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден за 
учениците от начален етап, в която от учебната 2013/2014 г. са включени учениците от І, ІІ, 
ІІІ и ІV клас. В община Силистра са обхванати 602 ученици от І до ІV клас, без учениците в 
средните училища. За тях се предоставят допълнителни средства в размер на 520 лв. За 
ученик за 2013 г. Със средствата се осигуряват допълнителни работни места за възпитатели, 
подпомага се издръжката на материално – техническата база, както и поевтиняване на 
обедното хранене. 
5. В резултат на създадените условия и подкрепяща среда 140 ученици със специални 
образователни потребности са интегрирани в общообразователните училища с ресурсно 
подпомагане. За тях от държавния бюджет са осигурени допълнителни средства в размер на  
318 лв. на ученик. Не по-малко от 40% от размера на добавката се разходва за създаване на 
подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на децата и учениците на ресурсно 
подпомагане. 
 
Финансиране: 
 Финансирането на функция «Образование» е приоритет за Община Силистра и с най – голям 
относителен дял – 35%, спрямо разходите за всички функции. Бюджетът на функция 
«Образование» за 2013 г. е в размер 11 206 310 лв., в т. ч.: 

• За училищата, ООС «Младост», ОДК и НАО – 7 756 893 лв.; 
• За детски градини – 3 449 417 лв. 

За да се подпомогне образователния процес всички звена към функция «Образование» 
успешно работят по много проекти и национални програми. 
 
Професионално образование 
1. За периода, обхванат от Общинския план за развитие, броят на учениците в 
професионалните гимназии в дневна форма на обучение е намалял със 700. До известна 
степен това намаление се компенсира с все по-активното въвеждане на обучение в задочна 
форма, която обхваща ученици над задължителната училищна възраст. За 4 учебни години 
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техния брой се е увеличил от 2 паралелки със 66 ученици в ПЗГ «Добруджа» на 22 паралелки 
с 583 ученици в 5 от 6-те професионални гимназии. Създават се условия за по-голямо 
разнообразие от предлагани специалности и възможност за продължаващо обучение. 
Същевременно в ПГЛП «П. Славейков» от учебната 2008/2009 г. се обучават ученици със 
специални образователни потребности по специалността «Шивачество» с двегодишен срок 
на обучение и придобиване на І степен на професионална квалификация. Така се дава 
възможност за професионална реализация и интегрирането им в обществото. 
 
2. Наложи се ефективна система на активно участие на община Силистра при формиране на 
държавния план-прием за професионалните паралелки и съгласуване на предлаганите 
професии и специалности, в съответствие с реалните потребности на общината и пазара на 
труда. 
 
ІІ. Здравеопазване и социални дейности 

• Здравното обслужване на населението на територията на община Силистра има 
изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. Общината има осигуреност с 
болнични легла и персонал, а материално-техническата база е в сравнително добро 
състояние. Осигурена е първа долекарска медицинска помощ в училищата и детските 
градини и достъп до здравнообразователна информация. 

В Плана на Община Силистра по приоритет „Здравеопазване” са посочени основните 
цели, свързани с повишаване на здравната култура, подобряване на здравната помощ и 
профилактичните дейности за новородените и децата в предучилищна възраст, както и с 
повишаване на здравните знания и информираността на ромското население.  

През 2013 г. са проведени : 
- Превантивният информационен център по зависимости към Община Силистра 

проведе четири информационни кампании, свързани с разширяване знанията на младите 
хора за здравните проблеми, предизвикани от употребата на психоактивни вещества 
/наркотици, алкохол, тютюнопушене/.  

-  Ежегодно през месец февруари се провеждат дни на отворените врати, като през 
изминалата година темите бяха: „Здраве и здравословен начин на живот”, ”Алкохолът - 
усмихнатият враг на човечеството ” и ”Цигарите - коктейл от отрови”. В инициативата се 
включиха 208 деца от 5 до 7 клас от различни етноси. Чрез интерактивни игри и презентации 
участниците получиха нова за тях информация, свързана с последствията от 
тютюнопушенето (например, че цигарите и алкохола са психоактивни вещества, които както 
наркотиците са много вредни за здравето;  какво е пасивно пушене и какво причинява на 
младия организъм и др.) и употребата на алкохол.  Децата имаха възможност да дискутират 
свободно и да споделят с останалите мнението си по теми, отнасящи се за тяхното здраве и 
поведение 

- Във връзка със Световния ден без тютюнев дим - 31 май Превантивният 
информационен център и доброволците от клуб „Превенция на зависимостите” проведоха 
информационна кампания „Аз Избрах да НЕ пуша! НЕ пуши и ти!”. По време на 
инициативата във всички училища бяха разпространени стикери с мотото на кампанията; на 
централния площад беше разположен информационен щанд, където младите хора 
информираха гражданите за това какво е въздействието и последствията за здравето от 
активното и пасивното пушене и какви са предимствата за живот без тютюнев дим,  
разпространяваха стикери, информационни листовки и брошури; оформена бе стена на 
посланието, върху която всички желаещи имаха възможност да изразят или нарисуват своето 
послание и своята алтернатива на употребата на цигари. 
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- По повод месеца на трезвеността Превантивният информационен център по 
зависимости при Община Силистра проведе конкурс за рисунка и създаване на видеоклип на 
тема «Не пропилявай живота си с употреба на алкохол! Изживей мечтите си!». В 
конкурсната надпревара се включиха 48 рисунки и 4 видеоклипа. 

- През месец септември 2013 г. е проведена организирана от Министерство на 
здравеопазването национална лятна анти-СПИН кампания за безплатно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. В рамките на тази кампания е организирано 
посещение на  мобилни кабинети за бърз, анонимен и безплатен тест за ХИВ на желаещи от 
община Силистра.  

При изследваните лица не са установени положителни резултати.  
       

- По повод Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември  на 29.11.2013 г. отново 
в партньорство между РЗИ и Община Силистра е проведена информационна кампания с 
изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис под надслов: "Животът е безценен. Не го 
проигравай!" в Център за временно настаняване и Кризисен център за лица, пострадали от 
домашно насилие и трафик на хора- гр. Силистра. 

- На 14 септември стартира кампанията по проект „СПРИ и се прегледай” 
/Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания/ на Министерство 
на Здравеопазването. Началото на проекта бе поставено с мащабна информационна кампания 
- мултимедийни презентации, образователни филми, видеоклипове и информационни 
материали. През 2013г. скринингови прегледи по проекта  се провеждаха в община Силистра 
в лечебните заведения: „МБАЛ-Силистра” АД и ДКЦ-1-Силистра” ЕООД. Броят на 
извършените в тези лечебни заведения  прегледи и изследвания е за Рак на маточната шийка- 
413; за рак на млечната жлеза -78; за колоректален  рак-100; 

- Във връзка с националната програма за първична профилактика на рака на 
маточната шийка в община Силистра през 2013г. са проведени 2 срещи с родители на 12 
годишни момичета, подлежащи на имунизация и множество срещи с общопрактикуващи 
лекари -изпълнители на имунизацията. На родители и учители са разяснени  ползите от 
ваксинацията. Към 31.12.2013г. в обхвата на Програмата са включени 110 момичета 
навършили 12 годишна възраст, като от тях с I-ви прием са обхванати 73%, а със завършен 
IIІ-ти прием са 95%.  

- През месец февруари РЗИ - Силистра в партньорство с Община Силистра проведе 
беседа на тема „Имунизациите - сигурна защита срещу заразните болести“ сред младите 
майки в ЦДГ „Щастливо детство“, с. Йорданово и по повод 14-ти февруари – Ден на 
влюбените се реализира среща за сверяване на информираността по ХИВ/СПИН в ПГЛП „П. 
Славейков“- гр. Силистра; 

- С мото: "Спорт срещу тютюнопушене" протече кампанията "Игри в Дунавския парк" 
с участието на отбор от СОУ "Юрий Гагарин"- гр. Силистра отново инициатива на РЗИ – 
Силистра в сътрудничество с Община Силистра; 

- По повод Международния ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН през 
м. май РЗИ – Силистра и Община Силистра  реализираха  информационна  АНТИСПИН 
кампания с мото: "Животът е безценен!" в ПЗГ „Добруджа”- гр. Силистра; 

 
 

• Една от дейностите в областта на социалната политика е работата с лица в 
неравностойно социално положение. Ежедневно се осъществява прием на граждани по 
различни социални въпроси, на които се оказва съдействие под формата на консултация, 
информация и насочване към институции или програми, съответстващи на проблемите им. 
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На територията на община Силистра е добре развита и се поддържа широка мрежа от над 20 
социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции. Част от 
услугите се финансират от държавния бюджет, а други с общински средства. Четири от 
социалните услуги са предоставени за управление на външни доставчици. 

Във връзка с изпълнението на заложените дейности в Плана за действие за 2013 г. е 
извършено: 

• Комисия за определяне на лицата за финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми на територията на  община Силистра . 

С Решение № 490 на Общински съвет Силистра, взето на заседание с Протокол № 22 от 
28.03.2013 г. е утвърдена сумата от 15 000 лв. за подпомагане на двойки с репродуктивни 
проблеми със средства от бюджета на Община Силистра. 
До момента са разгледани 8 постъпили заявления, в резултат на което са  одобрени и 
финансово подпомогнати две двойки с репродуктивни проблеми на обща стойност 4767 лв. 

• За отчетния период са проведени 3 заседания на Комисията за детето, като двете са 
проведени заедно с координационния съвет. На самостоятелното заседание са приети 
Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. и Общинска програма на мерките за 
насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. 
 

През 2013 г., според възможностите са реализирани следните по-големи ремонтни 
дейности и преустройства: 

Център за настаняване от семеен тип за деца в риск – центърът е изграден в 
поземлен имот с идентификатор № 66425.501.3164 по кадастралната карта на гр. Силистра, 
находящ се на ул. „Кап. Кръстев”. Сградата е двуетажна  и е с РЗП 769,63 кв. м и капацитет 
14 места. На първия етаж на сградата са разположени спални и дневни помещения, 
санитарни възли и покрити тераси. Вторият етаж се състои от дневна, три спални, санитарен 
възел и покрити и открити тераси.  

Център за настаняване от семеен тип за деца – центърът е с капацитет 8 места и 
е създаден в общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 22, ет. 4, ап. 
18 със средства от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната 
политика. В него са преустроени и оборудвани трапезария, дневна, 3 спални помещения, 
административен офис, 2 санитарни възела, мокро помещение и антре.  

 
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – със 

средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  са ремонтирани, 
оборудвани и обзаведени помещения в сградата на бивше ОУ „Хр. Ботев“ в с. Айдемир. За 
целите на социалната услуга е преустроен първият етаж на източното крило на сградата. 
Центърът е с капацитет 12 места, обособени и оборудвани са 4 броя спални помещения, 
медицински кабинет, административен офис, стая за персонала, дневна, кухня с трапезария, 
два санитарни възела, единият от които с перално помещение, склад за пакетирани храни, 
подход за достъпна среда (рампа).  

 
Дом за деца лишени от родителска грижа „Димчо Дебелянов” – гр. Силистра – 

със средства от бюджета на дома са пребоядисани стаите на потребителите, коридорите, 
санитарните възли и кухненския блок. Със средства от благотворителност са подменени 
старите двуетажни легла на децата с нови. 

 
Защитено жилище – извършен е текущ ремонт на помещенията и саниране на 

апартаментите. 
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Дневен център за деца и младежи с увреждания/ Дневен център за стари хора – 
частично е подменена дограмата в корпус „Потребители“ на ДЦСХ. Извършен е и текущ 
ремонт на част от спалните помещения и частичен ремонт на покрива над парокотелното 
помещение на сградата. Подобренията за извършени с финансови средства от издръжката на 
заведението. 
 
ІІІ. Хуманитарни дейности – култура 

Дейностите осъществени от отдел Култура през изманалата 2013г. в изпълнение на 
календарния план за културни събития:  
1.Концерти на утвърдени български изпълнители и художествени формации с 
високо качество на предлагания културен продукт: 
• Концерт на Ансамбъл „Тракия”; 
•  Кристина и Михаил Белчеви; 
• „Кармен от Факултето” на трупата на Нешка Робева; 
• музикален спектакъл със солистите на Националния музикален театър Христо 

Сарафов; 
• Валентина Корчекова-Миролескова, Марио Николов, Светослав Лазаров, посветени 

на 24-ти май;   
• концерт „Стоян Дечев и приятели”; 
• Рок група „Сигнал”;  
• благотворителен концерт „Подари живот”, концерт „Рок за един мирен свят” на 

местни рок групи; 
• концерт-спектакъл „Не остарявай, любов” на Недялко Йорданов и Хайгашот Агасян, 

спектакъл „Пролетна магия” на мага Астор, лазерно шоу, Айвън караоке шоу и др. 
2. Културни прояви със значим ефект за хората в  Община Силистра: 

 
• „Пред олтара на свободата” 
• „Пролетни игри и песни”, 
• „Майски празници на културата”,  
• 9 май - Ден на Европа и Ден на победата,  
• „Празнични дни на Силистра - Кръстовден”;  
• „Празници на българския дух и традиции”, Фестивал на кукерите в с. Калипетрово, 
• „Коледна звезда за Силистра”; 

- Национален конкурс за поезия ”Любовта е пиянство или пиянство от любов”;    
• Национален конкурс „С песните на Васила Вълчева”,  
• хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”;  
• Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени”; 
• Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с Илиана Балийска; 
• Национален пленер по изобразително изкуство „Човек и природа” във Ветрен и 

изложба с творби от пленера; тематични изложби в Художествената галерия;  
• Дунавски събор на художествените колективи от клубовете на инвалида и 

пенсионера; Празници в с. Айдемир, Калипетрово, Смилец, Бабук, Срацимир, проф. 
Иширково, Богорово , Българка и др.; 

• Регионален преглед на изявени изпълнители и инструменталисти на добруджанския 
фолклор „Славеите на Добруджа”,  

• Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна,  
• Фестивал на коледарските групи и коледарско надпяване и др. 
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• Прояви, посветени на Международния ден на река Дунав – 29 юни, посрещане на 
Дунавски сал по река Дунав;  

• Представяне на Алманах „Реката и приятели”,  тематични изложби, фотоизложба на 
открито „Стара Силистра”. 

3.Културни прояви, утвърждаващи принципите на толерантност и 
добронамереност, на диалог между културите 
Дейности на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси: 
- изготвен План за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики 
за периода 2012 – 2014 г.,приет с решение на Общински съвет – Силистра № 449 от 
31.01.2013 г.  
-Информационни кампании, посветени на Международния ден на етническата толерантност 
– 21 март и Международния ден на ромите – 8 април; 
 - Ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация “Дъга на толерантността“, 
посветен на Международния ден на етническата толерантност с участието на над 50 ученици 
и преподаватели; 
- Традиционна викторина на тема: “Какво знаем за Таньо войвода?” и организиране на 
четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”; 
- Организиране на викторина и двудневен поход “По пътя на Шейх Бедреддин” във връзка с 
“Международния ден на толерантността”; 
- Отбелязване на ромската нова години – Василица от учениците от СИП – Ромски фолклор 
от ОУ „Св. Климент Охридски” в с. Проф. Иширково. 

 
В Община Силистра народните читалища /23 на брой/ развиват дейност в населените 

места, съхраняват традициите и реализират разнообразни културни прояви и проекти. 
Субсидираните бройки за читалищата в общината са общо 50 /без промяна през последните 
години/. Променен е единствено стандартът за една субсидирана читалищна бройка 

Общият размер на субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на 
читалищата в Община Силистра през 2013 г. -  313 550 лв. /при стандарт 6 271 лева за 
бройка/, а през 2014 г. – 320 000 лева /при стандарт 6 400 лева/. Разпределението на 
субсидията се осъществява при стриктно спазване на законовите изисквания и разработения 
механизъм от Министерството на културата. 

Активен е диалогът и взаимодействието с Ученическия парламент и с клубове на 
младите хора за  реализация на идеи, предложени от тях, с активното им  участие в спектъра 
от културни дейности. 
 

 
 

ІV. Устройство на територията и Общинска собственост  
Цялата застроена публична общинска собственост, както и част от частната 

(основно здравни служби, клубове на инвалида и пенсионера, имоти – предоставени на 
общинските предприятия, на звена на държавна бюджетна издръжка, както и такива 
предоставени за ипотека и обезпечение) са застраховани, след проведена процедура по реда 
на Закона за обществените поръчки в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. 
Моторните превозни средства са застраховани в ЗАД „Армеец”.  През 2013 г. вследствие на 
обилните дъждове са настъпили щети в различни общински сгради. Извършени са огледи на 
място от представители на дружеството и служители на общината и са представени всички 
необходими документи за оценяване на щетите от страна на дружеството. 
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През годината има регистрирани 6 щети, получени са обезщетения общо в размер на 904, 80 
лв. 

В Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци“ с цел 
ефективна охрана и спазване на технологичната дисциплина е монтирана видеотелевизионна 
записваща система.  

Съгласно изискванията на Министерството на околната среда и водите за 
качественото и нормално функциониране на пречиствателната станция за отпадни води е 
изградена метеорологична станция и оборудвана химическа лаборатория. 

 
В Общинско предприятие „Обреди“ имотите предоставени за управление на 

предприятието се нуждаят от основни ремонти. Поради недостиг на средства такива не са 
извършвани през изминалата година. 

В Общинско предприятие „Общински пазари“ със средства на предприятието е 
извършен частичен ремонт на административния офис, находящ се в покрит пазар ДАП.   

След като през 2012 г. бе възстановено видео наблюдението на пазара (бяха 
ремонтирани наличните 4 броя видеокамери и подменено окабеляването), през 2013 г. на 
предприятието безвъзмездно са предоставени и монтирани още 11 бр. камери ден/ нощ с 
инфрачервено осветление за нощно наблюдение, свързани към нов цифров видеорекордер на 
обща стойност 9 000 лв. 

 Общинско предприятие „Дръстър“  през 2013 г. е събрало и внесло в бюджета 
на общината приходи от наеми в размер на 253 807,22  лв. Извършени са основни и текущи 
ремонти на общо 111 общински жилища, а вложените средства за материали са е в размер на 
33 624 лв. 

От обекти, управлявани от кмета, за които дейността се изразява основно в 
отдаване под наем или предоставяне за ползване за 2013 г. са получени приходи в размер на 
около 438 815лв. 

По смисъла на закона публична собственост са всички зелени площи, улици, 
площади, паркове и градини. Тяхното управление включва основно почистване, озеленяване, 
сметосъбиране, сметоизвозване, както и предоставяне правото на извършване на търговска и 
друга дейност върху такива площи. Дейността се осъществява по реда на Наредбата за 
поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 
56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, а цените и реда за плащане са определени в 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. През 2013 г. 
от такси са събрани 58 405,08 лв., от които 40 598,83 лв. за т. н. „летни градини“ и 17 806,25 
от организиране на базари и изложения. 

Друга дейност осъществявана върху имоти – публична общинска собственост е т. 
н. „външна реклама“. През 2013 г. общия брой на сключените договори за осъществяване на 
дейността е 46, за поставяне на общо 62 съоръжения, върху рекламна площ от 354,12 кв. м, а 
от такси са реализирани приходи в размер на 24 766,65 лв. 

През 2013 г. общинските пасища и мери отново са отдадени, след провеждането 
на публично оповестен конкурс, съгласно решение на Общински съвет – Силистра. През 
годината е проведен още 1 конкурс за отдаване под наем на 1 обект, 11 търга за отдаване под 
наем на общо 72 обекта и 4 търга за отдаване под аренда на общо 11 обекта, като за 42 от 
обектите са се явили кандидати и са сключени договори.  

Продължи отдаването под наем без търг или конкурс, съгласно чл. 40 от 
Наредбата за общинската собственост, на земеделски имоти, които са маломерни по смисъла 
на § 3 от Допълнителните разпоредби от Наредбата (имоти с площ до три декара) и на 
такива, които са заети с трайни насаждения или не са били използвани две или повече 
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стопански години. По този ред са сключени 14 бр. договори, за отдаване под наем на около 
220 дка земеделски земи. 

През 2013 г. проведените процедури по Закона за общинската собственост и Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол са 164, от тях 129 са приключили със 
сключване на договори, а реализираните приходи са в размер на 342 000,68 лв. (без ДДС, 2% 
режийни разноски и 2,5 % местен данък). 

По видове проведените процедури са разпределени, както следва: 
 продажба на имоти на търг или конкурс – проведени са 16 търга (всеки от 

тях с по две дати) с общо 95 обекта, от които със сделка са приключили търговете за 73 
обекта. Реализираните приходи от тези процедури са в размер на 160 499,08 лв.; 

 продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост (земя, върху която има законно построена сграда) – 6 реализирани сделки, 
приходите от която са в размер на 11 737,64 лв.; 

 продажба на общински терени по реда на чл. 15, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията (т. н. придаваеми части) – реализирани са 4 сделки, приходите 
от които са в размер на 14 582,15 лв.; 

 ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската част от 
имота -  5 бр., от тях са реализирани приходи в размер на 17 302,42 лв.; 

 замяна  - реализирана 1 сделка; 
 търгове за отстъпване право на стоеж – проведен е 1 търг за 4 обекта (1 

гаражна клетка и 1 търговски обект в гр. Силистра и 2 гаражни клетки в с. Айдемир), от 
които със сделка са приключили три обекта, а реализираните приходи са в размер на 3 526,50 
лв.; 

 отстъпване право на пристрояване – 9 бр., от тях са реализирани приходи в 
размер на 5 357,85 лв.; 

 учредяване право на ползване – 9 бр., от които 8 безвъзмездни; 
 продажба на общински жилища – 6 бр. жилища – приходи 116 060 лв.; 
 дарения на общински жилища в с. Калипетрово – реализирани са 13 сделки.  
Проведени са и 32 процедури за учредяване право на прокарване на отклонения от 

водопроводни и канализационни мрежи, на електрически и оптични кабели (6 безвъзмездни, 
съгласно Закона за енергетиката и Закона за електронните съобщения и 2 служебни – за 
общински обекти), като са реализирани приходи в размер на 3 541, 06 лв. 
 
 
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план 
за развитие 
Приоритет 1: Обновяване и изграждане на техническа инфраструктура, свързана с 
развитието на бизнеса и подобряването на жизнената среда. 
 
Специфична цел 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, обслужваща 
бизнеса 
Мярка 1: Развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на 
публичните услуги 

• „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по ОП 
„Техническа помощ 2007-2013” 

Очакваните резултати са улеснен достъп до информация и повишена информираност на 
населението на Община Силистра за кохезионната политика, нейните цели и 
съществуващите възможности в България. 
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• Изградена е модерна система за визуализация на движението на корабите по река 
Дунав в района на Силистра. Системата за RIS /Речни информационни услуги/ 
функционира под формата на уеб сайт, достъпен свободно за гражданите. Сайтът 
www.ris-sislistra.org дава също така и обобщена статистическа информация за 
преминалите кораби, позволявайки по този начин да се правят заключения за 
възможностите за развитие на товарния и пътнически транспорт в региона на 
Силистра. 

 
Мярка 2: Подобряване на достъпа до главните транспортни артерии, както и връзката между 
икономическите активните и периферни райони. 
Дейност 1: Ремонт и/или рехабилитация на общинската пътна мрежа, осигуряваща връзките 
в общината 
Експлоатационното състояние на следните пътни отсечки значително се подобри:   

• Път SLS1080 /21029/ІІ-21 "Русе - Силистра/-Сребърна – Ветрен-граница с 
община Ситово от км 0+200 до км 1+740 -  124 400,00 лв. 

• SLS1114 /23504/ /ІІІ-216 "Ситово-Добротица-Дулово/- граница община Ситово-
Йорданово- /ІІІ-218 "Иширково-Дулово"/ от км 5+700 до км 13+800  -  1 350,00 
лв.   

• SLS1082 /21034(3)+23506(3)/ /ІІІ-218 Силистра-Иширково-Дулово/- Смилец-
Сърпово-/SLS1114/ от км 4+800 до км 10+800-  20 750,00 лв. 

• SLS1086 /ІІІ-218 Силистра-Иширково - Дулово/ - Полковник Ламбриново - 
Смилец-/SLS1082/от км 0+000 до км 5+630- 1 600.00 лв. 

SLS3089 /М2/ /ІSLS3088 / - Силистра - Гробищен парк от км 0+000   до км 1+620-   
78 000,00лв 
Дейност 2: Ремонт и/или рехабилитация на уличната пътна мрежа в урбанизираните 
територии. 

Подобряване на транспортната инфраструктура в гранична зона Кълъраш-Силистра, 
чрез рехабилитация на пътища в община Росети и община Силистра.  
Стойността на проекта за Община Силистра е 2 889 201,16 евро, от които 2,54% е собствен 
принос от страна на Община Силистра. Водещ партньор е Община Росети, Община Силистра 
е партньор. 
Основна цел на проекта е да се улесни достъпът на населението, на комуникацията и 
публичните услуги в трансграничния регион на Силистра и Кълъраш чрез подобряване на 
транспортната инфраструктура.Конкретно за Община Силистра се предвижда рехабилитация 
на Път SLS 1081 разклон II-71- с. Срацимир- път I-7- с. Бабук от км 0+000 до км 10+ 620 м. 
В момента се изготвят поетапно тръжните процедури. 
 
Специфична цел 3: Модернизиране на инфраструктурата в жилищните територии в 
съответствие с изискванията на ЕС 
Мярка 1: Оптимизиране на енергийното потребление чрез разработване на проекти за 
енергийна ефективност 
Дейност 1: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищните и обществените 
сгради и сертифицирането им 
 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура в Община Силистра” 
На 13.12.2010г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) по схема за безвъзмездна помощ 
BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, рег. номер на договора 
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BG161PO001/1.1-09/2010/020, рег. номер на проектното предложение BG161PO001-1.1.09-
0013, наименование на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
образователна инфраструктура в община Силистра”, приоритетна ос 1: Устойчиво и 
интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфраструктура. Основната цел е да 
се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво 
на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието и 
намаляване разликата в нивото за развитието в рамките на шестте района за планиране на 
ниво NUTS ІІ. Да се повиши конкурентоспособността в сферата на предоставените 
образователни услуги. През 2012 година приключиха дейностите в пет от осемте учебни 
заведения – обекти по настоящия проект : ЕГ „Пейо Яворов”, ЦДГ „Роза-1”., „Роза-2”., 
„Иглика-2” и ЦДГ „Радост”. През 2013 година продължиха ремонтните дейности в 
останалите три обекта  ПМГ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Иван Вазов ” и ЦДГ „Иглика 1” . 
Проектът приключи на 16.09.2013г. 
 

• ПРОЕКТ ENNEREG -«REGIONS PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENERGY EUROPE» 
/РЕГИОНИ ПРОПРАВЯЩИ ПЪТЯ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ- ЕВРОПА”/ ПО ПРОГРАМА 
„ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ- ЕВРОПА” 

Водеща организация- ECNet „Енергиен център”- Дания 
Община Силистра- Партньор 
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.05.2010 – 30.04.2013 г.  
РЕЗУЛТАТИ:  
Проектът приключи успешно, като по време на неговото изпълнение Община Силистра бе 
партньор с организации- партньори от Гърция, Германия, Дания, Полша, Швеция, Испания, 
Португалия, България, Литва, Франция, Великобритания, от България – Енергиен Център 
София. Проектът представи 12 регионални партньорства, ангажирали се да бъдат първите, 
които да покажат как региони от различни видове и големина могат да бъдат ключовата 
движеща сила за изпълнение на Европейските цели 20-20-20.  
Проектът доведе до съставянето на Енергийни планове за действие и изпълнението на 
избрани енергийни проекти във всеки регион, до насърчаване на регионите да предадат 
опита си на други райони, извън създаденото по проекта партньорство. Друга цел бе 
създаването на местни условия за постигане на целите на ЕС по отношение на стратегията 
2020. Бе изготвена и стратегия за устойчива енергия, обхващаща периода до 2020 година, 
съгласно европейските изисквания. Като резултат от проекта Силистра е включена в 
регионите 202020, за повече информация: www.regions202020.eu . 
Общият бюджет за Община Силистра е 49 120 евро, от които 36 840 евро са от програмата 
«Интелигентна енергия- Европа» 
Останалите 25 % собствен принос се поемат чрез предоставяне на зали, провеждане на 
семинари в региона и труда на експертите в проекта. 
 
Мярка 2: Изграждане на архитектурно достъпна среда и благоустрояване на населените 
места.  
Дейност 1: Поддържане и обогатяване на зелена система и благоустрояване на паркове и 
рекреационни зони 
• Проект „Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра” 

През месец Май 2013 г. Община Силистра подписа договор с УО на ОПРР на стойност 
5 395 874,82 лв. Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца. 
Проектът е разделен на два подобекта: Подобект 1- Реконструкция и рехабилитация на 
Дунавски парк – Източна зона и Подобект 2 – Реконструкция и рехабилитация на Централен 
градски площад, площад „Свобода“ и градинка с паметник на Стефан Караджа.  
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Целта на проекта е насочена към възстановяване и развитие на зони за обществен 
отдих – Дунавски парк и Централен градски площад, пряко свързани с подобряване на 
физическата среда в града, качеството на живот и на работна среда, достъпността и 
безопасността на градската среда.  

Изпълнението на проекта ще осигури: 

• обновена градска среда, от която ще се облагодетелства цялото население на града; 

• подобрена паркова среда и зелени площи – Дунавски парк; 

• осигурени разнообразни зони за отдих и активно прекарване на свободно време на 
територията на обектите на интервенция, от които ще могат да се възползват различни 
специфични целеви групи – деца и ученици; майки с деца; велосипедисти; пенсионери; 
хора с увреждания, представители на различни малцинствени групи и други 
представители на групи в неравностойно положение.  

Проекта приключва на 20.05.2015 г. 

• Национална кампания „За чиста околна среда” по ПУДООС, кампания 2013 г.  
През месец февруари 2013 г. Община Силистра подаде проектни предложения към 

Министерството на околната среда и водите за Националната кампания  „За чиста околна 
среда 2013 г.“ През месец май 2013, четири от подадените проекти бяха одобрени и Община 
Силистра подписа договор за финансиране. Обектите са: Благоустрояване и озеленяване на 
междублоково пространство ул. „Тулча“ гр. Силистра на стойност 9 059,10 лв.; 
„Комбинирана спортна площадка за волейбол и баскетбол“ в с.Сребърна – 9994 лв.; „Дом за 
птиците – наслада за човека“, около селската изворна чешма в с.Смилец на стойност – 
9 980.10 лв. и „Благоустрояване на паркова зона около паметника на загиналите във втората 
световна война“ в с. Проф. Иширково – 9 915.80 лв.  
Проектите приключиха на 30.11.2013г. 
 
Специфична цел 4: Повишаване качеството на жизнената среда чрез трайно подобряване на 
околната среда в общината 
Мярка 2: Развитие на местната инфраструктура за опазване и подобряване на околната 
среда 
Дейност 1: Изграждане, обновяване и осъвременяване на канализационната система и 
построяване на ПСОВ за гр. Силистра 

- Ремонт на канал и участък от улица в с. Срацимир  - 38 000 лв. 
- Ремонт на отводнителен канал по улица  „Заря” в с. Айдемир - 12 000 лв. 
 Изграждане на районна ПСОВ за гр. Силистра, доизграждане на канализационна 

мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра. 
Стойност на проекта 72 543 50 лв. 
Продължителност на проекта: 27 месеца (20 ноември 2012г. – 20 ноември 2015 г.) 
Изпълнени дейности: 
- Проведени обществени поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на тръжни 

документации 
- Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на инжинеринг ПСОВ и 

линейна инфраструктура (проектиране и изграждане) и упражняване на строителен 
надзор 

Предстоящи дейности: 
- Изпълнение на СМР 
- Въвеждане в експлоатация 
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Дейност 2:  Ефективно управление на отпадъците  

• Реализира се изграждането на обект “Инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци (в т.ч. и компостиране на зелени отпадъци)”; 

Цели на проекта: 
- Построяване на инсталация за предварително третиране на ТБО ( с линия за 

сепариране) и инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. 
- Намаляване на количеството отпадъци, обезвреждани чрез депониране и достигане на 

количествените цели заложени в ЗУО. 
Стойност на проекта:5 528 000 лв. 
Продължителност на проекта: 28.10.2011 г. – м. юли 2014 г. 
Изпълнени дейности: 
- Сепарираща инсталация – 55% завършеност 
- Административна сграда – 95% завършеност 
- КПП – 95% завършеност 
- Кантар – 100% завършеност 
- Гараж и работилница – 100% завършеност 
- Сграда за сепариране, вкл. Външни връзки – 55% завършеност 
- Противопожарен резервоар – 100% завършеност 
- Вертикална планировка и пътища, вкл. и площадка за компостиране – 55% 
- Доставка на машини и съоръжениа – 100% 
• Реализиран е проект за ”Оптимизация на системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване в община Силистра”. В рамките на проекта, чрез безлихвен заем от 
ПУДООС при МОСВ, са закупени  - 492 бр. съдове за ТБО, тип”Бобър”, 40бр. 
контейнери от 4м3 и 200бр. Кошчета; 

• Изготвени са проекти за закриване и рекултивация на 2 бр. депа ( в землищата на 
с.Айдемир и с.Калипетрово) ползвани, като временни депа за отпадъци на 
гр.Силистра в периода на изграждане на регионалното депо за ТБО. Общата стойност 
за реализация на проектните разработки възлиза на 1 442 729лв. Има издадени 
Разрешения за строеж от 15.11.2013 г. 
С Решение от Протокол №5/19.12.2013г. Управителния съвет на ПУДООС, е приело 
представените проекти да бъдат финансирани. В момента тече процедура за избор на 
Изпълнител, Строителен и Авторски надзор. 

• Подписан е договор с “Екопак България”АД за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. Система се състои от 3 бр. цветни контейнери (тип “Иглу”) за различните 
видове отпадъчни опаковки в една точка. Общия брой точки на територията на 
гр.Силистра е 115, а на разположените контейнери 345 бр; 

 
Мярка 7: Междурегионално, трансгранично и международно сътрудничество в областта на 
околната среда и устойчивото управление на отпадъците 
Дейност 1: Засилване на интеграцията между общини от България и Румъния в областта 
на трансграничното опазване на околната среда; 
 ПРОЕКТ “CLEAN ACCESS IN CALARASI- SILISTRA CROSS- BORDER AREA” – 

CLEEA- /ЧИСТ ДОСТЪП В ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА КЪЛЪРАШ- СИЛИСТРА/ 
Проектът се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния- 
България” 2007-2013 г.  
Общата стойност проекта за Община Силистра е 269 319,92 евро, от които 2,54% е 
собствен принос от страна на Община Силистра. 
Водещ партньор е Институтът по електротехника /INCDIE ICPE-CA/ в Букурещ. 
Проектът приключва през есента на 2014 г. 
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Проектът ще допринесе за: 
осъществяване на 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. 
Ползите от  реализирането на проекта ще бъдат: 
1. По-малко вредни емисии и по-малко шумово замърсяване; 
2. Стимулиране на речния пътнически транспорт по р. Дунав; 
3. Подобрен достъп за хората от двата бряга на реката; 
4. Чрез предпроектните  проучвания ще може да се кандидатства за финансиране през 

следващия програмен период; 
5. Ще има възможност за привличане на инвеститори в областта на развитие на 

екологичния речен транспорт и алтернативен туризъм. 
Предстои избор на изпълнител по трите тръжни процедури: за информация и публичност, за 
проектиране и за закупуване на оборудването /ел. кораб и модулен понтон/. 
 
Дейност 2: Сътрудничество с побратимените на Силистра градове и въвеждане на добри 
практики по опазване на околната среда 

 
• “Danube Inland Harbour Development” DaHaR - Развитие на вътрешните 

пристанища по р. Дунав  
Проектът се реализира в партньорство с други 8 партньора, водещ партньор е Община 
Дунайварош, Унгария.  

Основната цел на проекта е да създаде обща, интегрирана стратегия за бъдещето 
развитие на пристанищата и по-точно, превръщането им в логистични мултимодални 
центрове. В тази насока бяха проведени от всички партньори задълбочени анализи на всяко 
едно пристанище, при което бяха очертани техните особености, силни и слаби страни. На 
базата на тези изследвания се подготви стратегията за развитие, която включва различни 
мерки - подкрепа за развитие на инфраструктурата, хармонизация и подобряване на 
нормативната уредба, мерки за защита на околната среда по Дунав. Стратегията бе 
представена в Брюксел през месец декември пред ангажирани политически лица. Очакването 
е на базата на политическите препоръки да се предвиди финансиране за дейностите, 
очертани в стратегията. През месец февруари стартира заключителната част от проекта с 
медийна кампания, включваща среща на заинтересованите страни на тема „Представяне на 
политическите препоръки и осигуряване на подкрепа”. Основният най-значим резултат е 
изградена интегрирана стратегия за логистично развитие на партньорските дунавски 
пристанища, едно от които е и Силистра. Наред с това бе съставен и местен план за действие 
за практическото приложение на препоръките от стратегията. 
DaHar предстои да приключи през месец март 2014. За повече информация www.dahar.eu 
Бюджет за Община Силистра: 87 459,17 евро 
Съфинансиране от ЕФРР: 74 340,29 евро /85%/ 
Съфинансиране от Държавния бюджет чрез МРР: 13 118,88 евро /15%/ 
 

 
Приоритет 2: Постигане на конкурентоспособна общинска икономика 
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Специфична цел 2: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика чрез 
привличане на нов и задържане на съществуващ бизнес  
Мярка 3 : Насърчаване развитието на предприятията  
Дейност 1 : Подкрепа на бизнеса за въвеждане на нови технологии в производството, 
разширяване на производството и пазарите и разкриване на нови работни места  

• Фирма „Мебели Димов” ООД гр. Силистра кандидатства по проект BG161PO003-
2.1.1.13-0007-C0001 “Конкурентоспособност чрез разширяване на дейността на 
предприятието” финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Развитиие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.. Началната дата е 17.04.2013 г.. 
Очаква се проекта  да приключи 17.04.2014 г. Общата стойност е 783 847 лв. Проектът 
е в процес на изпълнение. 

• Фирма «Толеро 06» ЕООД гр. Силистра кандидатсва по проект BG161PO003-2.1.1.13-
0117-C0001 “Производствена модернизация на фирма „Толеро 06” ЕООД” 
финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика”. Началната дата е 30.10.2012г. и се очаква да приключи 
30.03.2014 г. Проекта е в процес на изпълнение. Обща стойност 206 640 лв. 

• Фирма „Хром” АД гр. Силистра кандидатства по проект BG161PO003-2.1.1.13-0488-
C0001 “Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „Хром” АД 
към нови продукти и пазари” финансиран от ЕФРР по Оперативна програма 
„Развитиие на конкурентоспособността на българската икономика”. Началната дата е 
27.07.2012 г.. Дата на приключане 27.07.2013 г. Стойноста на проекта  603 600лв. 
Проектът е приключен. 

Дейност 2: Въвеждане на енергоспестяващи технологии 
• Фирма „Пътстрой” АД гр. Силистра кандидатства по проект BG161PO003-2.3.02-

0124-C0001 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кариера „Поп 
Кралево”” финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”. Началната дата е 16.12.2013 г. и 
се очаква да приключи 16.10.2014 г. Стойността е 457 684 лв. 

Дейност 3:  Развойна дейност и внедряване на иновации 
• „ЗММ Стомана” АД гр. Силистра кандидатсва по проект BG161PO003-1.1.07-0123-

C0001 “Въвеждане в производството на иновативна кантозалепваща машина” 
финансиран от ЕФРР по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика”. Начална дата на реализирането на проекта е 21.12.3012г. 
и се очаква да приключи 21.06.2015г. Стойността е 2 836 798лв. Проектът е в процес 
на изпълнение. 

• Предприятие „Хром” АД гр. Силистра кандидатсва по проект BG161PO003-1.1.07-
0318-C0001 “Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен 
резервоар за хидравлични помпи” финансиран от ЕФРР по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Начална дата на 
изпълнение на проекта е 21.12.2013 г. и се очаква да приключи 21.03.2015 г. Общ 
бюджет на проекта: 2 949 700 лв. 

 
Специфична цел 5: Повишаване качеството на човешките ресурси 
Мярка 1: Подобряване адаптивността на заетите на пазара на труда 
Дейност 1: Подкрепа за оползотворяване на възможностите на националните и европейски 
програми за повишаване квалификацията и преквалификацията на работната сила. 

o По схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” през м. януари 2012 г. и м. август 2012  са подадени заявки за включване в курсове 
за обучение за професионална квалификация на общо 220 души по професиите „Спасител 
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при бедствия, аварии и катастрофи” – 60 души, „Помощник в строителството” – 30 души и  
„Работник - озеленяване” – 130 души. Успешно преминалите курса на обучение бяха 
назначени в гр. Силистра и селата от общината на съответните длъжности за период от 12 
месеца. Договорите на назначените лица са прекратени на три периода – 01.05.2013, 
01.06.2013, 04.07.2013 и 01.11.2013 г. 
 
Мярка 2: Насърчаване на включването и създаването на нови работни места 
Оползотворяване  възможностите на програмите на МТСП и фондовите на ЕС  за 
подпомагане на трудовата реализация на безработните лица  
 По проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” в  периода от стартиране на проекта - 
08.11.2011 са преминали три етапа на прием на документи на кандидат потребители на 
услугата «Личен астистент» и на кандидати за длъжността «Личен асистент». Приети са 
документи на 218 кандидат – потребители и 181 кандидати за длъжността.  

Към настоящия момент услугата „Личен асистент” се предоставя в семейна среда на 125 
потребители, от назначени на непълен работен ден 117 лични асистенти.  

Проекта ще се изпълнява до 31.08.2014 г.  
 По схема BG 051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” след подадена заявка в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Силистра, оценка от 
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. София и одобрение от Агенция по 
заетостта са одобрени 61 работни места. Назначени на длъжност „Работник – поддръжка” са 
61 души от рискови групи безработни лица 
Привлечените средства за работни заплати и осигуровки до края на договорите по схемата 
надхвърлят 200 хил. лв. 
Извършваните от назначените лица дейности са подобни от извършваните дейности от 
назначените по схема „Развитие” безработни лица. 
 

 По НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” са назначени на непълен 
работен ден: 

• 24 работници за  комунално – битови дейности, строително-ремонтни работи, 
социални дейности и дейности по охрана и поддръжка на сгради и терени – общинска 
собственост в периода до 01.06.2013 – 31.10.2013 г.    

• 53 работници за аварийни дейности през зимния сезон с договори до края на месец 
февруари 2014г. 

 
 В края на м. септември 2012 е подадена за оценяване Регионална програма за заетост 

за 2013 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта са 10 работни места за 
работници – поддръжка на сгради, имоти, площи и терени – общинска собственост за 
периода 01.04. 2013 – 30.09.2013  

Подадено проектно предложение за включване в Програмата за 2014 г.  
 
 През м. май 2013 г. е подадена заявка за разкриване на 19 свободни работни места по 

НП „Старт на кариерата”. Всички работни места са одобрени от МТСП. Чрез провеждане на 
първичен подбор от ДБТ и последващ подбор, чрез събеседване с насочените кандидати и 
поради наличие на незаети работни места, поради липса на кандидати, са назначени 14 
младежи до 29 години за работа в Община Силистра. Срокът на трудовите договори е до 
края на месец юли 2014г.  
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През отчетния период от Процедура 2012 по програмата са работили 2 лица – мл. експерт 
„Обществени поръчки” и мл. юрисконсулт. След изтичане срока на трудовите им 
договори и двете лица са назначени на постоянен трудов договор в Община Силистра. 

 
 
Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и жизнената среда 
Специфична цел 1: Повишаване ефективността на образователната система 
Мярка 1: Подобряване инфраструктурата на образованието 

•  „Красива България”, кампания 2013 
През месец март, Община Силистра подписа договор с Министерството на труда и 
социалната политика  за финансирането на одобрен проект детска градина ,,Ян Бибиян” гр. 
Силистра. На 30.05.2013 г., след проведена обществена поръчка Община Силистра подписа 
договор с избраната фирма за изпълнение на ремонтните дейности по проекта. През месец 
юни, фирмата изпълнител започна работа по обекта, като извърши ремонт на покрив, 
демонтаж на врати, прозорци, ел. инсталация, демонтаж на подова настилка, гипсова 
шпакловка по язви на стените и таваните, вътрешно и външно боядисване. Стойност на 
проекта 240 000 лв. 
Проекта приключи на 30.11.2013 г. 

• Извършва се процедура за инвестиционно проектиране на основен ремонт и 
обновяване на Детска ясла  № 1 „Здравец", внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор и детски  площадки.  

• В детските градини и училищата са разкрити 34 здравни кабинета. В тях работят 26 
медицински сестри и фелдшери.  Всички кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. Здравните кабинети са снабдени с необходимите 
лекарства и документация. Във всяко детско и учебно заведение има подготвена и се 
реализира програма за здравна промоция.  
Мярка 2: Подобряване качеството на образователния процес 

• Всяка година Община Силистра изпълнява своя ангажимент за подпомагане на 
основните училища от общинските села с маломерни и слети паралелки. Осигурени са 
средствата 12 206 лв,: ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Брадвари – 8 906 лв. И ОУ 
«Св. Св. Кирил и методий», с. Калипетрово – 3 300 лв. 

• Община Силистра ежегодно обезпечава Общинска програма на мерките за закрила на 
децата с изявени дарби. За  2013 г. са изразходени 3 650 лв. За еднократно финансово 
стимулиране на 79 ученика и 9 ученически екипи и състави. Освен това 6 ученика 
получават едногодишна стипендия в размер на 135 лв. месечно, като средствата се 
осигуряват от МОН. 

• През 2013 г. от общинския бюджет бяха осигурени 6 700 лв. За обезпечаване и 
реализиране на дейности, заложени в Общинския план за младежта. 

 
• Проекти по ОП «Развитие  на човешките ресурси» - обща стойност на разходите в 

размер на 896 655 лв.: 
- Проект «Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти» 
(УСПЕХ), който е част от схемата «Да направим училището привлекателно за младите 
хора», реализирана по ОП «Развитие на човешките ресурси», с цел развитие на 
извънкласната дейност в училищата и осмисляне свободното време на учениците; 
- Проект «Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане 
на целодневна организация на учебния ден» в средищните училища, съфинансиран от ЕСФ 
по ОП «Развитие на човешките ресурси», с който се осигуряват допълнителни работни места 
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за възпитатели, топъл обяд за всички ученици, включени в проекта, както и подпомагане 
издръжката на материално – техническата база; 
- Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» за подобряване на качеството на 
обучение; 
- Проект «Ученически практики» за осигуряване на стипендии на талантливи спортисти на 
ОСЪ «Дръстър», гр. Силистра 
- ОСУ «Ю. Гагарин», гр. Силистра е реализирал проект «Училищен плод» чрез Държавен 
фонд земеделие за подпомагане здравословното хранене на децата. 

• НП «Оптимизация на училищната мрежа», модул «Оптимизиране вътрешната 
структура на училищата» осигурява допълнителни средства за изплащане на 
обезщетения поради промяна в структурата и състава на персонала. За 2013 г. 
получените  целеви средства са в размер 71 109 лв.; 

• НП «Информационни и комуникационни технологии в училище» осигурява средства 
за поддържане на интернет в училищата. През 2013 г.  средствата са в размер на 
40 985 лв., в това число за оборудване на терминални работни места в: 
- ЕГ, гр. Силистра – 8 406 лв.; 
- ОСУ «Дръстър», гр. Силистра – 10 991 лв.; 
- ПМГ, гр. Силистра – 16 656 лв. 

• По НП «на училище без отсъствие» са осигурени средства за ОСУ «Дръстър», гр. 
Силистра в размер на 5 569 лв. за подпомагане на социално слабите ученици с учебни 
помагала и др. за да не отсъстват от училище.; 

• По НП «С грижа за всеки ученик» са осигурени средства в размер на 33 290 лв.  по 
два модула за училищата – за осигуряване обучението на талантливи ученици за 
участие в ученически олимпиади и допълнително обучение на ученици за повишаване 
на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка и за детските 
градини по модул «Осигуряване на допълнително обучение  на деца от подготвителни 
групи». Средствата са разпределни както следва: 
- За общообразователни училища – 24 050 лв. 
- За ОСУ «Дръстър», гр. Силистра – 2 310 лв.; 
- За детски градини – 6 930 лв. 

• По НП «Училището – желана територия за ученика», Модул «Подкрепа на 
целодневното обучение на учениците от начален етап» са осигурени средства в размер 
на 8 870 лв. за ОУ «Отец Паисий» за по-пълно обхващане на учениците в училище и 
за провеждане на качествен учебен процес. 

• Във връзка с ПМС № 129 всички училища и детски градини участват с проекти за 
масова физкултура и спорт на обща стойност 13 663 лв. 

• От 2013 г. стартира работата на ОУ „Отец Паисий” и ЕГ по проект Коменски. За 2013 
г.  по проекта за изразходвани общо 48 504 лв.. 

 
Мярка 3: Осигуряване на равен достъп до съизмеримо по качество образование, 
съответстващо на потребностите на съвременния живот 
Дейност 1: Пълноценна социална интеграция и последваща професионална интеграция на 
децата и учениците, чийто майчин език не е български. 
• Проект „Пътуване към знанието”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, на 
стойност 166 143 лв. Целта бе да се подпомогне процеса на образователна интеграция и 
създаване на условия за по – успешна социализация на 335 деца и ученици от етнически 
малцинства в община Силистра, чрез подобряване условията за равен достъп до 
образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес. Партньори по 
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проекта бяха 2 училища – СОУ „Ю.Гагарин”, гр. Силистра и ОУ „Св. Климент 
Охридски”, с. Проф. Иширково  и 3 детски градини – ЦДГ „Добруджа”, гр. Силистра , 
ЦДГ „Здравец”, с. Калипетрово и ЦДГ „Детелина”, с. Проф. Иширково. Проектът се 
реализира в рамките на 10 месеца. Дейностите стартираха през м. Октомври 2012 г. и 
приключиха м. Август 2013г. 

• Планиране на дейности за кандидатсване по Оперативни програми и други донори и 
изпълнение през 2014 г. 

- ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – при стартиране на процедури. 
- ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – при стартиране на процедури. 
- Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства с 

финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд – Будапеща –при стартиране на 
процедури 

- Програма „Еразъм+” 2014-2020 на ЕС  - при стартиране на процедури. 
- Програми, финансирани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство – при стартиране на процедури. 
- Програми, финансирани от Фондация Америка за България” – при стартиране на 

процедури. 
 
Специфична цел 2: Повишаване достъпа и качеството на здравните и социални услуги на 
населението 
Мярка 3: Приоритетно развитие на социалните услуги, насочени към преодоляване на 
социалната изолация 
Дейност 1: Насочване на социалните услуги и грижи към най-уязвимите групи – възрастни 
и самотни хора, хора с увреждания, деца в риск и др.  

• “Дом за деца в риск” 
На 16.02.2012 година беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проект „Дом за деца в риск – Силистра” по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013г.” Целта на проекта е изграждане на подходяща и ефективна социална 
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резиденти и съпътсващи услуги в 
Община Силистра, които да заменят институционалната грижа. В рамките на проекта е 
изграден Център за настаняване от семеен тип със застроена площ от 769.63 м2 настаняване 
на 14 деца и младежи с увреждания и благоустроено прилежащо дворно пространство. 
Сградата е въведена в експлоатация на 11.02.2014 г. Стойността на извършената работа и 
вложените материали възлиза на 589 542.84 лв. с ДДС. Изпълнени бяха всички заложени в 
проекта дейности, като строителство, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, 
публичност и визуализация и др. Основното строителство е започнато през месец март 2013 
г. До края на месец ноември 2013 г. сградата е напълно построена. Обзавеждането е 
съобразено с възраста на децата и техните потребности, като се акцентира върху осигуряване 
на по-голямо пространство  за безпроблемно ползване на помощни средства. 

 
• Проект „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в 
общността”. 

Обща стойност: 176 235,02 лв. 
Период на изпълнение: 18.06.2013- 18.10.2014г. 
Проектът се осъществява за срок от 16 месеца, с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. 
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Проектните дейности включват ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, 
предназначени за ситуиране на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 
разстройства и предоставяне на социалната услуга за период от 12 месеца. 
Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на лицата с 
психични разстройства, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на услуги в 
среда, близка до семейната, гарантиращи правото им на пълноценно участие в живота на 
общността. 

 
 
 Проект „И аз имам семейство ” по Оперативна програма „Развитие на човешките  

ресурси”. Този проект е приоритетен в изпълнението на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното 
изпълнение. Целта му е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като 
създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, 
настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Бюджетната рамка 
на общините – партньори се определя съгласно броя на утвърдените приемните семейства. 
Договора за предоставената безвъзмедна финансова помощ е подписан 06.10.2010 г. и 
продължи до 31.10.2013 г.  
Специфична цел 3: Подобряване качеството и предлагането на културните дейности и 
продукти 
Мярка 1: Финансова осигуреност на общинските културни дейности 
  „Парад на изкуствата – Силистра”  

Община Силистра е бенефициент по схема BG161РО001/1.1-10/2010 «Подкрепа за  
създаване и промотиране на иновативни културни събития». Осъществява се с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 
519 976,60 лв., като 95 на сто са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 
5% са общинско съфинансиране - ОП „Регионално развитие” – 493 977, 77лв. 
Съфинансиране от страна на  Община Силистра  възлиза на 25 998, 83лв. 
До момента по проекта са реализирани следните дейности: обновена сцена /Летен театър/и 
благоустрояван плащ в Дунавски парк; привличане на нови публики, необхватни групи от 
населението, етническите малцинства и хора в неравностойно положение /7 200 души/; 
иновативни културни събития в последващите години за утвърждаване на град Силистра 
като привлекателен културен център; въведени нови формати и интерпретации при 
реализирането на културни събития; реализиране на ателиета в различни жанрове на 
изкуството; реализиране на мащабна рекламна кампания; 

 
Специфична цел 4: Развитие на спорта и младежките дейности 
Мярка 1: Разширяване и актуализиране на материалната база на общинските спортни 
обекти 
Дейност 1: Реконструкция и/или ремонт и модернизация на спортните бази в общината; 

• Национална кампания „За чиста околна среда” по ПУДООС 
Комбинирана е спортна площадка за волейбол и баскетбол в с. Сребърна - 10 000 лв. 

 
Дейност 2: Развитие на физическото възпитание и спорта в общината като се акцентира 
върху развитието на детско-юношеския спорт 

За обезпечаване дейностите от Програмата за провеждане на спортните мероприятия на 
Община Силистра, през 2013г. са изразходени от бюджета  31 000 лв. в дейност 713 от 
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общинския бюджет. Предвидените по-важни мероприятия за развитието на детско-
юношеския, училищния и масовия спорт бяха: 

• Съвместно с ОДК и спортните клубове провеждане на дейности по Програма 
“Спорт за децата в свободното време” на ММС - реализиране програмите за 
подпомагане отдиха на учениците през ваканциите. 

•  Общински състезания – основен етап на Ученическите игри 2012/2013 г. и есенен 
етап на Ученически игри 2013/2014 г.  по  спортовете: шахмат, волейбол, тенис на 
маса, баскетбол, лека атлетика, футбол за ученици; участието на общински 
първенци в  отделните  спортове в Областни, Зонални и Финални състезания. 

• Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие. 
• Републикански шампионат по автокрос – Силистра 1. 
• Спортни прояви посветени на Деня на река Дунав – 29 юни / гребна регата и 

състезания по плуване/. 
• Спортни мероприятия по случай Дните на Силистра. 
• Спортни мероприятия съвместно със СК на тема “Спорт срещу дрога!”, „Не на 

агресията в училище”, „Без тютюнев дим” и др. 
• Участие на ТД „Дочо Михайлов” и скаутски клуб „Дръстър” в традиционни 

местни и национални форуми и инициативи 
• Организиране и провеждане на Общински турнири по шах, борба, баскетбол, 

футбол, плуване и тенис на маса по случай Коледните и Новогодишни празници . 
 

 
 

Приоритет 4: Създаване на общински капацитет 
Специфична цел 1: Повишаване на административния капацитет 
Мярка 1: Създаване на програмен и проектен капацитет 

• „Квалификацията прави експерта – Експерт” 
През май месец 2013 г., Община Силистра подписа договор за предоставяне на БФП 

по проект с наименование: „Квалификацията прави експерта - Експерт“, по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.. Срокът за изпълнение на дейностите 
по Проекта е 12 месеца, общата сума  е 83 698 лева. Проектът цели повишаване капацитета 
на служителите от администрацията. Основните дейности са насочени към повишаване на 
квалификацията на  служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в 
страната. В проекта са заложени  10 бр. обучения, които се провеждат в от Института по 
публична администрация след одобрен график от института. До момента проведените 
обучения са 8 бр., а обучените служители са 69. Предстои провеждането на още 3 обучения. 
Друга основна дейност от изпълнието на проекта в провеждането на обучения по ключови 
компетентност за 60 бр. служители. Те са разделени на 3 етапа като това са: екипна 
ефективност, лична ефективност и ефективно лидерство. До момента проведените обучения 
са 11 бр., а обучените служители са 129. Предстои провеждането на още 3 обучения. 

• Проект „Изработване на Интегрира план за градско възстановяване и развитие 
на гр. Силистра през периода 2014-2020 год. ” Проектът приключи на 23.12.2013 год., като бе 
изготвен Интегриран план и частично изменение на ПУП в Социална зона 2. в момента се 
чака верифициране на разходите по проекта. 
 
 
Мярка 2 : Подобряване на координацията и взаимодействието в процеса на изпълнение на 
ОПР  
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• Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020” по 

Оперативна програма 2007-2013 г.  
През месец април 2013 г. Община Силистра кандидатства по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, приоритетна 
ос 5 „Техническа помощ”, мярка 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициенти по ОПРР” 
 Проектното предложение беше одобрено и на 05.06.2013 г. Община Силистра подписа 
с Управляващуия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” договор за 
безвъзмедна финансова помощ  в размер на 549 669 лева.  
 Проектът цели  разработване на готови инвестиционни проекти, с които Община 
Силистра ще има възможност  за последващо кандидатстване по Оперативна програма 
"Региони в растеж" 2014-2020 г..  

Обектите вклювени в проекта са част от Инртегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г.. Работни проекти ще бъдат изготвени 
на: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"; ДЯ "Здравец"; общежитие "Младост" Драматичен 
театър "Сава Доброплодни"; Младежки дом; проект за достъпна градска среда на ул. 
"Симеон Велики" и ул. "Добруджа". Като този етап от изпълнението на проекта се 
провеждат процедурите за избор на изпълнители за изготвянето на инвестиционните  
проекти. 

Мярка 3: Подобряване на предоставяните услуги от общинската администрация 
• „Повишаване ефективността на работа в Община Силистра” 
През месец октомври 2012 г., Община Силистра подписа договор за предоставяне на 

БФП  по проект „Повишаване ефективността на работа в Община Силистра“ по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.. Срокът за изпълнение на проекта е 18 
месеца, общата сума е 148 258,03 лв. Целевата група по проекта са общинските служители. 
Проектът цели усъвършенстване организацията на работа за повишаване на ефективността 
на администрацията чрез провеждане на функционален анализ на общинската 
администрация и актуализиране на вътрешни правила.  

На този етап от изпълнението на проекта, Община Силистра вече има изготвен 
функционален анализ на администрацията, който идентифицира слабите места в работния 
процес и включва план за действие за отстраняването им. До края на изпълнението на 
проекта ще бъдат актуализирани Системата за финансово управление и контрол на 
обществените поръчки, Системата за финансово управление и контрол на риска и 
Устройствения правилник на Община Силистра..  
 

 
 
3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението 
на плана. 
 

В изпълнение на чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие предстои да се 
извърши Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Силистра за периода 
2007-2013 г., съгласно чл. 36, ал. 1 от същия закон. 
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