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OTЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОТДЕЛ “ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ “ 

ЗА 2018 г. 

 

Проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г.   

 

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво интегрирано градско 

развитие“ 

 

На 19 март 2016 г. е одобрена Инвестиционна програма на 

Община Силистра за периода 2014-2020 г. по процедура за 

безвъзмездна финансова помощ BG16PFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие“ по Оперативна програма "Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност 19 877 790,14 лева, като  

17 900 372,25 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 977 

417,89 лева са собствен принос и финансов инструмент.  

Програмата включва реализация на основни проекти в 

следните инвестиционни приоритети: 

• Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради; 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на Община Силистра; 

• Инвестиционен приоритет „Градска среда”: 

 Обновяване на градска жизнена среда ул. „Симеон 

Велики“ и площад „Албена“; 

• Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“: 

 Група дейности „Социална инфраструктура“ -  

Изграждане на жилищна сграда за социални жилища; 
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 Група дейности „Културна инфраструктура“ -  

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Драматичен театър „Сава Доброплодни“; 

• Инвестиционен приоритет „Образователна 

инфраструктура“: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла 

„Здравец“; 

Към Инвестиционната програма е изготвен и списък с резервни 

проекти с индикативна стойност 8 876 000,00 лв.(възлизаща на 

50 % от определения общ ресурс на безвъзмездна финансова 

помощ), включващ Младежки дом и Общежитие за 

средношколци „Младост”. 

Обхватът на Инвестиционната програма  допринася за 

осъществяване на дългосрочната визия за развитието на града. 

Проектите, включени в програмата въздействат интегрирано за 

обновяване на инфраструктура, осигуряване на достъпност, 

привлекателност, подпомагане на устойчивия растеж, социално 

приобщаване, по-високо качество на живот. 

 

В изпълнение на Програмата през 2018 г. са изпълнени 

следните дейностите по заложените проекти:  

 

• Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради; 

Проектът беше подаден за одобрение през месец март 2018 год. 

На 12.10.2018 год. бе сключен договор за безвъзмездна 

финансова помощ. Продължителността на проекта ще бъде 30 

месеца, а стойността на подаденото проектно предложение е 1 

609 217 лв. С реализацията на проекта ще се извърши 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в шест 

многофамилни жилищни сгради. За да се постигне синергичен 

ефект при реализацията на Инвестиционната програма на 
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Община Силистра сградите са предимно по ул. „Симеон 

Велики“.  

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на Община Силистра; 

 

Проектът беше подаден за оценка от Междинното звено на 

06.12.2017 год. На 04.10.2018 год. бе сключен договор за 

безвъзмездна финансова помощ. В момента текат процедури за 

избор на изпълнители за дейностите, предвидени в проекта. 

Продължителността на проекта е 30 месеца. Стойност 1 547 494, 

55лв.  

• Инвестиционен приоритет „Градска среда”: 

 Обновяване на градска жизнена среда ул. „Симеон 

Велики“ и площад „Албена“; 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ 

– гр. Силистра“ На 14.12.2017 год. се състоя комисия за 

издаване на акт 15 на обекта. През 2018 год. се организира и 

проведе държавна приемателна комисия и се издаване 

разрешение за ползване на обекта. Последва подаване на искане 

за плащане към Управляващия орган. Проектът е приключил. 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон 

Велики“ – гр. Силистра“  

На 28.12.2017 год. бе сключен договор за БФП. Стойността на 

проекта възлиза на 3 105 281,13 лева., а продължителността му е 

30 месеца. Проведени са процедури за избор на изпълнители. На 

15.08.2018 год. стартираха строително-ремонтните работи. 

• Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“: 

 Група дейности „Социална инфраструктура“ -  

Изграждане на жилищна сграда за социални жилища; 

Индикативният срок за внасяне на  проектно предложение е 

2019 г. Продължителността на проекта от 2020 г. до 2022 г., 

стойността  1 110 490,00 лв.  

През 2018 г. са предприети следните действия:  изготвен е 

работен проект; текат съгласувателни процедури. Предстои 

издаване на Разрешение за строеж и подаване на проектното 
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предложение за оценка от Междинното звено. Междувременно 

беше проведено и публично обсъждане на наредба за 

настаняване в социалните жилища. 

 Група дейности „Културна инфраструктура“ -  

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Драматичен театър „Сава Доброплодни“; 

През 2018 г. няма стартирали дейности по подготовката на 

проектно предложение за кандидатстване за обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в Драматичен 

театър „Сава Доброплодни“. Съгласно заложения график за 

изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра 

проектът следва да бъде подаден през 2019 г. Предстоят 

преговори с Фонд на фондовете, тъй като проектът ще се 

реализира с помощта на финансови инструменти.  

• Инвестиционен приоритет „Образователна 

инфраструктура“: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла 

„Здравец“; 

 

Продължителността на проекта ще бъде от 08.12.2016 г. до 

08.06.2019 г., а одобрената стойност е 5 390 562,45 лева, като 5 

270 535,07 лева е безвъзмездната финансова помощ и 120 027,37 

лева е приноса от страна на Община Силистра.   

 

На 7.08.2017г. са стартирали строително-ремонтните работи в 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. На 09.08.2018 год. е издадено 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. 

 През 2018 год.  стартираха и строително-ремонтните дейности в 

ДЯ „Здравец“. 

  

 

 

 Приоритетна ос 3: „Регионална образователна 

инфраструктура“ 
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На 08.12.2016 година Община Силистра подписа договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект 

"Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране 

на ПЗГ "Добруджа. Проектът е на обща стойност до 1 300 000,00 

лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ от които 85% 

Съфинансиране от Европейския фонд за Регионално развитие и 

15% Национално съфинансиране.  Продължителността на 

проекта е 30 месеца. На 25.05.2018 год. стартираха строителните 

работи по обектите и до момента не са приключили. Дейностите 

обхващат учебен корпус, общежитие и работилница. 

 Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура“ 

 

Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“ 

С договор от  15.03.2018 е предоставена безвъзмездна финансова 

помощ за реализация на проект „Осигуряване на ефективна 

инфраструктура за подкрепана процеса на 

деинституционализация на грижите за деца - Силистра“. В 

проекта е предвидено преустройство, ремонт, обзавеждане и 

оборудване на следните социални услуги: в бивша детска 

градина „Ан Бибиян“ – Дневен център за подкрепа на деца с 

тежки множествени увреждания и техните семейства с 

капацитет 30 места и Дневен център за подкрепа на деца с 

увреждания и техните семейства с капацитет 30 места; в бивш 

ДДЛРГ – нов Център за обществена подкрепа за деца и 

семейства с капацитет 100 места; реформиране на вече 

действащ дневен център за деца с увреждания в Дневен център 

за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 1 

276 486 лв. В момента тече ремонта на съществуващия дневен 

център. За другите обекти текат процедури за изборна 

изпълнители. 
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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания“ 

 В края на месец септември 2018 год. бе подаден за 

одобрение от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. проект 

„Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с 

увреждания в гр. Силистра“. На 04.12.2018 год. излезе 

решението на Управляващия орган, с което се предоставя 

безвъзмездната финансова помощ. До края на месец декември 

ще бъде подписан и договора за БФП. Стойността на проекта е 

в размер на 1 109 724,76 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца. 

Предстои сформиране на екип и провеждане на процедури за 

избор на изпълнители. По проекта ще бъдат построени две 

сгради Център за грижа за лица с психични разстройства и 

Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване. 

 

 Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ 

През 2018 год. продължава изпълнението на проект 

„Техническа помощ за Община Силистра“ договор 

№BG16RFOP001-8.001-0006-С01 по Оперативна програма 

"Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/, по Приоритетна ос 8 

"Техническа помощ". Стойността на безвъзмездната помощ е в 

размер на 96 204,00 лева, от които 81 773,40 лв. съфинансиране 

от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/, чрез 

ОПРР 2014-2020 и 14 430,60 лв. съфинансиране от националния 

бюджет. Срокът за изпълнение на договора е 93 месеца- до 2023 

год. Целта на бюджетната линия е да подкрепи Община 

Силистра, с оглед изпълнение на функциите й в качеството на: 

междинно звено - за оценка на проектни предложения; на 

бенефициент по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано 

градско развитие" на ОПРР 2014-2020 - за изпълнение на 

Инвестиционна програма; на градска власт - повишаване на 

капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на 
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стратегически документи. Настоящата Бюджетна линия е 

форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

конкретни бенефициенти - 39 общини за градове от 1-во до 3-то 

ниво, една от които е Община Силистра. 

 Проекти по програма за трансгранично сътрудничество 

„Румъния - България” 2014-2020   

 

На 26.06.2017 г., Кметът на Община Силистра д-р Юлиян 

Найденов, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния - 

България 2014-2020 г., за финансиране и изпълнение на проект 

,,EasyGuide - interactive mobile application for promoting the 

historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra 

- интерактивно мобилно приложение за популяризиране на 

културното и историческо наследство в района на Кълъраш и 

Силистра".  

Проектът се изпълнява в партньорство между Община 

Силистра - Водещ партньор и Исторически музей - 

Кълъраш/LOWER DANUBE MUSEUM CALARASI. Общата 

стойност на проекта е в размер на 927 792.47 евро. 

Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 767 

641,32 евро, за Историческия музей - Кълъраш е 160 151,15 евро. 

Съфинансирането на Община Силистра е 2% от бюджета на 

проекта и е в размер на 15 352,83 евро. Продължителността на 

проекта е 21 месеца от датата на подписване на договора т.е до 

26.03.2019 г.  

По време на изпълнение на проекта беше изготвен анализ и 

изследване на историческото и културното наследство в 

региона, като се идентифицираха обекти и интересни събития, 

които ще бъдат включени в обща интерактивна база данни. 

Бяха проведени една пресконференция и един публичен дебат 

за конкретизиране на обектите. 

Бяха проведени два концерта – един в Силистра и един в 

Кълъраш. Проведени са и две училищни състезания за 

опознаване на културно-историческото наследство в регионите. 
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Проектът е насочен към общо териториално предизвикателство 

на нестабилния туристически поток в региона на Силистра-

Кълъраш и се вписва в Специфичната цел на програмата 2.1 

Подобряване на устойчивото използване на природното 

наследство и ресурси и културното наследство. 

 

 

В началото на 2017 год. Община Силистра в партньорство с 

румънската страна подаде три заявления за интерес по 

програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 

Румъния – България. И трите заявления бяха одобрени, след 

което последва подаване на проектни предложения. Бяха 

подадени и одобрени и трите проектни предложения както 

следва: 

• Developing common tourism products and rehabilitation of 

cultural heritage – Разработване на общи туристически продукти 

и рехабилитация на културното наследство. Включените в 

проекта дейности са изготвяне на съвместна стратегия за 

насърчаване на туризма в програмната област чрез 

популяризиране и използване на културния потенциал за 

природно наследство;реконструиране на културната 

инфраструктура за изграждане на нова секция за природни 

науки на Кълъраш Долен Дунавски музей/ Художествена 

галерия Силистра;разработване на общи туристически 

продукти и услуги, основани на природно и културно 

наследство, и съвместно популяризиране.Обща стойност на 

проекта: 1 499 992,52 евро или 2 933 730,37 лв. Безвъзмездна 

финансова помощ за Община Силистра: 851 590,27 евро или 1 

632 254,48 лв. Съфинансиране за Община Силистра: 17 031,81 

евро или 33 311,32 лв. На 07.08.2018 год. беше подписан договор 

за БФП. В момента текат процедури за избор на изпълнители. 

 

• Silistra – Eco- friendly – Viable – Electrical - Navodari – 

Transport – SEVEN-T – Силистра - Екологично чист – 

жизнеспособен – електрически - Наводари – Транспорт. 
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Проектът цели подобряване на връзката на трансграничните 

третостепенни възли към TEN-T инфраструктурата чрез 

реконструкция на 4 315 м пътища и въвеждане на екологично 

чист транспорт в трансграничния район Силистра – Наводари. 

Обща стойност на проекта: 7 917 612,31 евро или 15 485 503,68 

лв. Безвъзмездна финансова помощ за Община Силистра: 3  082 

642,55 евро – 5 908 542,28 лв.  Съфинансиране за Община 

Силистра: 61 652,85 евро или 120 582,50 лв. На 24.04.2018 год. 

беше сключен договор за БФП. В момента текат процедури за 

избор на изпълнители. Изпълнено е проектиране на велоалеите 

и в момента техническия проект се съгласува с 

експлотацинните дружества и др. институции. Предстои 

издаване на Разрешение за строеж. 

 

• Подобряване на безопасността на корабоплаването по р. 

Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра. 

Проектът цели подобряване на инфраструктурата по река 

Дунав чрез запазване на плавателността и осигуряване на 

защита на плаващите обекти, както и създаване на добре 

свързан регион чрез засилване на трансграничното 

сътрудничество между Кълъраш и Силистра.  Обща стойност 

на проекта:  6 200 000,00 евро или 12 126 146,00 лв. Безвъзмездна 

финансова помощ за Община Силистра: 2 200 000,00 евро – 4 

302 826,00 лв.  Съфинансиране за Община Силистра: 44 000,00 

евро или 86 056,52 лв. На 12.10.2018 г. излезе решението на 

Управляващия орган за одобрение на проекта. В момента се 

изготвят допълнително изисквани документи и предстои  

сключване на договор за БФП. 

 

 

 

 

Проекти финансирани от държавния бюджет и/или други 

донори   

 



ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 

7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 

 Национална програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради 

 

 

През 2018 г. приключиха дейностите по въвеждане на мерките 

за енергийна ефективност  в следните обекти;  

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. 

„Кълъраш“ № 42, №44 и № 46“ 

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.  

„Тулча“ № 33“   

 

Договореният финансов ресурс с Българска банка за развитие 

за изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност е 13 494 629,69 лева с включен ДДС  за всички 15 

жилищни сгради. Усвоените средства по Програмата до края на 

2017 г. възлизат на 12 420 983,39 лева с включен ДДС.   

 

 

 

 

 

 


