
 1 

Приложение № 15 

 

 

 

Съкратен протокол за постъпилите предложения от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2022г.   на 

Община Силистра 
 

 

Място на 

провеждане, 

дата, час 

Групи и брой 

участници 

 

Отразени предложения в 

Проекта за бюджет 

 

Неотразени в Проекта за Бюджет  

 

 

Групи 

 

Брой 

 

Наименование 

Стойност  

/лв./ 

 

Наименование 

 

Пояснения 

Присъствена 

форма -  

30.03.2022г., 12,00 

часа 

Председателя

т на 

общински 

съвет 

Силистра, 

екипът на 

Кмета, 

общински 

съветници, 

директори на 

общински 

предприятия, 

служители в 

администрац

ията,  

граждани и 

журналисти 

 

 

 

18 

 

     

     Г-н Румен Колев  –

гражданин, въпроси 

постъпили в залата 

 

1. Какви действия за 

развитие на туризма по 

река Дунав планира 
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администрацията в т.ч. и 

подобряване на  

инфрастректурата за 

развитие на водните 

спортове . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Димитър Пецов  –

гражданин, въпроси 

постъпили в залата 

 

 

 

 

Д-р Найденов  акцентира върху изградените по 

Проекти финансирани със средства от ЕС  

1. Трансграничен проект ,,Silistra- Eco-friendly-

Viable-Electrical-Navodari Transport – Екологично  

чист транспорт в трансгранична зона Наводари - 

Силистра 

 В т.ч. Изграждане на система за споделени 

велосипеди – алтернатива на публичния 

транспорт, включваща: изграждане на 

веломрежата от 7394 м, 7 бр. велостоянки 

закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 

стандартни велосипеди, изграждане на  соларен 

паркинг за електро автомобили и 

Разработване на съвместен туристически 

наръчник за трансграничната зона Наводари – 

Силистра; 

2, Трансграничен проект „Imploving safety of 

navigability on Danube river in the Calarasi – 

Silistra cross – border region – подобряване 

безопасността на плавателността по река Дунав 

в трансграничния регион Кълъраш - Силистра 

Очаквани резултати:  
  Подобрен плавателен воден път, чрез 

благоустрояване, изграждане на рампа 

за спускане на колесари;  

  Подобрена инфраструктура, чрез 

изграждане на обслужваща сграда – 

речна станция;  

  Подобрена транспортна безопасност по 

водните транспортни маршрути. 
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2. Направи предложение за 

повишаване на средствата 

за борба с комарите с 

40 000лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В План-сметката за 

дейност „Чистота“ 

средствата възстановени 

от РИОСВ за какви 

конкретни дейности ще 

бъдат използвани.  

 

4. Заложени ли са дейности 

за подпомагане на 

граждански инициативи 

 

 

Г-жа Мирослава 

Червенкова  –  общински 

съветник,въпроси постъпили 

в залата 

 

5. Средствата заложени за 

измиване на улиците да 

бъдат увеличени, както и 

броя на планираните 

измивания. 

Д-р Найденов подчерта, че проблемът с 

популацията на комари и други насекоми в 

дунавските общини е с особена обществена 

значимост. АДО „Дунав“, като сдружение на 37 

местни власти, от години се ангажира с 

координацията и търсенето на механизми за 

ефективно решение на този проблем, като 

ларвицидната обработка която се финансира от 

Министерство на здравеопазването в предишни 

години. За 2022г. не ни е известно дали има 

заделени средства, но заложените в бюджета на 

община Силистра средства ще бъдат използвани 

в съответствие с необходимите мерки. 

 

Г-н Мирослав Калинов – Включените средства 

в План- сметката за дейност „Чистота“ от 

възстановени средства от РИОСВ ще се 

използват за дейности по План- сметката в т.ч. и 

за закупуване на контейнери. 

 

 

Д-р Найденов подчерта редица младежки 

инициативи, Летните клубове, подкрепата на 

спортните клубове и др. финансирани със 

средства от Спортния и Културния календар. 

 

 

 

 

 

 

Г-н Мирослав Калинов – Включените средства 

в План- сметката за дейност „Чистота“ за 

измиване са завишени спрямо заложените за 

предходните години. 

 

 

Изготвил:/п/ 

П.Петрова – Нач. Отдел „Финанси и бюджет“ 


