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Публично обсъждане на резултати от извършен целеви и проблемен
анализ на настоящата ситуация в гр. Силистра, територии с
неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или
с нереализиран потенциал, необходими за определяне на зоните на
въздействие
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Изпълнител ДЗЗД Обединение Устойчиво развитие за Силистра
Договор „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с прилежащи програми за
реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв или за
които се налага тяхната актуализация, изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или
за която се налага неговата актуализация, както и съвместяване на подземен и надземен кадастър , в резултат на идентифицираните проблеми в
одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация”

Кратко представяне на целите и методологията на анализа
Основна цел на анализа е
да изследва актуалната
ситуация относно
икономическото, социално,
инфраструктурно,
екологично развитие на
града, тенденциите и
динамиката на
протичащите процеси и да
оцени потенциала за
бъдещо развитие на града.
Основен резултат от
анализа –
идентифициране на част от
градската територия, които
са в неудовлетворително
състояние, с негативни
тенденции в развитието
и/или с нереализиран
потенциал, решаването на
чиито проблеми изисква
интегрирано планиране и
развитие.

Обхват на анализа
1.Обща характеристика на града, общината;
2.Демографски параметри и политика по човешките ресурси на ниво община, град, зона за
въздействие - актуално състояние, проблеми и перспективи;
3.Икономическо развитие, вкл. инвестиционна активност;
4.Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални услуги и проблеми на „включването"
на изолирани/маргинални социални групи;
5.Културно-историческото наследство;
6.Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност;
7.Околна среда;
8.Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда;
9.Жилищен сектор;
10.Техническа инфраструктура, вкл. комуникационно-транспортна система;
11.Влияние върху градското развитие на големи инфраструктури и проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на общината;
12.Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива получили
финансиране или реализирани в последно време;
13.Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми;
14.Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в контекста на
съответния район от ниво 2 като цяло;
15.SWOT анализ;
16.Резюме на Анализа на настоящата ситуация.
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Кратко представяне на целите и методологията на анализа
Основна цел на анализа е
да изследва актуалната
ситуация относно
икономическото,
социалното,
инфраструктурното,
екологично развитие на
града, тенденциите и
динамиката на
протичащите процеси и да
оцени потенциала за
бъдещо развитие на града.
Основен резултат от
анализа –
идентифициране на части
от градската територия,
които са в
неудовлетворително
състояние, с негативни
тенденции в развитието
и/или с нереализиран
потенциал, решаването на
чиито проблеми изисква
интегрирано планиране и
развитие.

Методология за извършване на анализа
Събиране на данни от официални източници и документи;
Анализ на нормативната уредба, стратегически документи, отчети,
доклади свързани с програмирането и изпълнението на политиката за
регионално и общинско развитие на местно, регионално, национално ниво
и на ниво ЕС;
Събиране на данни чрез обществено проучване (сред гражданите, бизнеса
и публичния сектор) и онлайн анкета, публично достъпна на сайта на
общината и сайта на проекта;
Експертна оценка на събраните данни, вкл. с количествени и качествени
методи;
Съобразяване с изискванията на МРРБ «Методически насоки за
разработване и прилагане на ИПГВР».
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Кратко представяне на целите и методологията на
общественото проучване
Цели

Методология

• Да се установи степента на информираност
на целевите аудитории по отношение на
основните проблеми, които стоят пред град
Силистра и неговите жители;

Тип на проучването

• Да се изведат основните проблеми, които
стоят пред град Силистра според
изследваните целеви групи;

Метод за събиране на данни

Основната цел на
проучването е получената
от изследването
информация да послужи
като изходна база при
идентифици-рането на
основните тенденции на
икономическото, социално,
инфраструктурно, еколично
състояние на града, при
разработването на целевия
и проблемен анализ на
настоящата ситуация.

•Количествено изследване.

•Структурирано персонално интервю.

• Да се оценят конкретните дадености на града
Целеви групи
и възможностите за неговото развитие през
погледа на изследваните целеви групи от
•Жители на град Силистра – n=400;
интерес;
• Да се дефинират нуждите, нагласите и
очакванията на основните целеви групи към
бъдещото развитие на град Силистра;

Обхват на изследването
•град Силистра.

• Да се оценят конкретните инициативи,
предприети от страна на месната власт в
посока развитието на град Силистра;
• Да се генерират идеи и препоръки за
предприемане и на други инициативи с оглед
бъдещото развитие на град Силистра.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (1)
Резултати по тематични области
 Резултатите от проведеното проучване сред жителите на община Силистра показват,
че преобладаващата част от изследваните граждани пребивават в града от дълги
години (над 20 години).
 Малко над 70% от изследваните жители на Силистра спонтанно посочват като
основен проблем в града – безработицата. В голяма част (приблизително 90%) от
случаите безработицата се определя и като най-сериозният проблем, пред който е
изправена община Силистра.
 Освен безработицата, като други по-съществени приоритети, които трябва да си
постави общината се очертават оживление на производството, подобряване на
здравеопазването и борба с корупцията.
 Проблемите, свързани с квартала, който жителите населяват, варират в известни
граници и присъстват с различен интензитет в зависимост от района, в който живеят
хората. Все пак, основните проблемни области според жителите като цяло се свеждат
до следното:
 Лошо състояние на улиците и тротоарите;
 Липса на спокойствие и чистота;
 Липса или амортизирани ВиК и Ел мрежи.
 По отношение на транспортната инфраструктура като основен проблем се откроява
състоянието на ЖП гарата в Силистра, което се оценява лошо от 85,4 % от
изследваните лица. Според жителите на града, също така е лошо и състоянието на
пътищата, пристанището и автогарата.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (2)
Резултати по тематични области
 Някои аспекти от качеството на градската мобилност се определят, като добри, а
други като лоши. Най-високо са оценени достъпът до обществен транспорт, достъпът
до различни точки на града и графика (честота) на транспорта, а най-ниско оценените
показатели са състоянието на наличните велосипедни алеи и състоянието на
пешеходните зони(алеи,тротоари и др.
 Отделните елементи по линия на посещаваното здравно заведение в общия случай
се оценяват сравнително лошо от изследваните лица. Най-висока потребителска
оценка получава разбираемостта на информацията, която лекарите предоставят на
пациентите, докато най-ниско е оценено времето за чакане при посещение на здравно
заведение.
 Нивото на комуналните услуги в квартала, в който лицата живеят, като цяло също
се определя като високо, въпреки че индивидуалните оценки на лицата варират в
известни граници в зависимост от жилищния район, в който се намира съответния
квартал. В общия случай, с най-висока оценка се отличава цялостното състояние на
мрежата на операторите, доставящи интернет, кабелна телевизия и
видеонаблюдение, а най-ниско жителите оценяват състоянието на газоснабдяването
и топлофикацията.
 По отношение на състоянието на околната среда в рамките на квартала, с висока
оценка като цяло изпъкват парковете в града. Най-ниско гражданите оценяват
състоянието на спортните пространства и съоражения. В рамките на обитавания от
лицата квартал се очертават още няколко проблема освен състоянието на спорните
пространства и съоражения – грижата за отпадъците, състоянието на тревните площи
в междублоковите пространства, както и състоянието на детските площадки.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (3)
Резултати по тематични области
 Налице е ниско ниво на удовлетвореност от качеството на предлаганите услуги в
Силистра. В тази връзка жителите на Силистра смятат, че най-спешни „оздравителни“
мерки трябва да се вземат по отношение на водоснабдяването и канализацията,
сметосъбирането, чистотата в града и пътната инфраструктура. Интересно в този
случай е, че основната част(около 80%) не могат да дадат мнение по отношение на
газификацията и топлофикацията, което може да е следствие от липсата на тези
улуги в по-голямата част от града.
 По отношение на преобладаващата част от предлаганите градски услугите се споделя
мнението, че ситуацията „не се променя“, а в някои от тях дори се „влошава“ (напр.
сметосъбиране, водоснабдяване и канализация).
 Почти половината от жителите посочват, че през последните години положението в
общината „остава без промяна“ и дори клони към „влошаване“. Според гражданите понататъшното развитие на Силистра би следвало да продължи в няколко направления:
- Привличане на чужди инвеститори;
- Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани
производствени зони;
- Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура;
- Подобряване на транспортната инфраструктура;
- Подобряване на парковете и зелените площи.

6

Кратко представяне на резултатите от проучването (4)
Резултати по тематични области

 Идеята за изграждане и развитие на различни социални центрове и услуги
има значителен потенциал сред жителите на Силистра – 88,5% от
изследваните лица приветстват подобна идея.
 В допълнение към това трябва да бъде споменат и фактът, че
болшинството от хората демонстрират съгласие и склонност да приемат
изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до
дома им. Услугите, които биха се приели в най-голяма степен от жителите
на града са домашния социален патронаж, обществена трапезария, както и
център за социални услуги за деца и възрастни.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:

Дунавски

регион

ОБЩА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ГРАД СИЛИСТРА И
ОБЩИНАТА В
МЕЖДУНАРОДЕН
КОНТЕКСТ

Транс-европейски пътен
коридор № 7 (р. Дунав)

Град Силистра е разположен в рамките на Дунавския регион по поречието на река Дунав, в
чийто състав влизат градове от държавите Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария,
Словения, Румъния, България, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора,
Молдова и Украйна
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Оценка на свързаността на град Силистра и
общината в международен контекст
Тематична област:

Силни страни

Слаби страни

ОБЩА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ГРАД СИЛИСТРА И
ОБЩИНАТА В
МЕЖДУНАРОДЕН
КОНТЕКСТ

•Център на агломерационен ареал
•Част от трансевропейски пътен коридор № 7 (р.
Дунав)
•Най-близкото българско пристанище до Констанца –
най-големия логистичен хъб на Черно море
•Част от трансграничен регион за сътрудничество с
Румъния; част от Дунавския регион
• 11 побратимени градове и изградени връзки за
сътрудничество
•Ресурси с потенциал за развитие:
- р. Дунав с подобряване на пристанищната
инфраструктура за увеличаване обмена на товари и
пътници и стимулиране на риболова;
- културно-историческо наследство – основа за
развитие на туризъм и връзка към развити
туристически дестинации;
- чиста околна среда, подходяща за развитие на
биологично земеделие и селски туризъм;
- местоположение с потенциал за подобряване на
транспортната инфраструктура (сухопътен – пътища
и ж.п. линии; воден и въздушен транспорт);
- управленски капацитет за извършване на
международен маркетинг на дестинацията;
-Индустриални зони с потенциал за подобряване и
осъвременяване на инфраструктурата в тях и
развитие на иновативни центрове

•Периферно местоположение спрямо европейската
мрежа от градове
•Икономически неизгодно положение от гледна точка
на малкия размер на пазара
•Ниска степен на иновативност в икономиката
•Ниска атрактивност и инвестиционна привлекателност
и инфраструктура
•Трудна достъпност с недостатъчно добре развити
транспортни връзки (сухопътни – пътища и ж.п.
транспорт; водни и въздушни)
•Непазарно ориентирано образование
•Недостатъчно добре развити и активни контакти и с
побратимените градове
•Липса на мост над р. Дунав, което отклонява потока
от товари и пътници от града в посока гр. Русе
•Липса на активни целенасочени управленски
дейности, свързани с международен маркетинг на
дестинацията
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ДЕМОГРАФСКИ
ПАРАМЕТРИ И
ПОЛИТИКА НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

• Към 01.02.2011г. населението на град Силистра е 35 607
души, което представлява 69.3% от населението на община
Силистра, 30% от населението на област Силистра и близо
0.5% от населението на България.
• Населението на града намалява с бързи темпове (трето
място в страната по темп на намаляване след Ловеч и
Видин).
• Намалява населението под 15-годишна възраст - 11.2% в
Силистра срещу 13,2% средно за страната.
• Най-много деца до 15-годишна възраст и млади хора до 35годишна възраст живеят в зона Юг 3, а най-голям процент
възрастни над 65 години - в зона Юг 2.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ДЕМОГРАФСКИ
ПАРАМЕТРИ И
ПОЛИТИКА НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

• Най-голям е делът на лицата със завършено средно образование - 48 %
(16 220 души), което е по-висок показател от средния за страната.
Висшистите са 23.5% от населението на града, което също надвишава
средния за страната показател от 19.6%.
• Най-висок процент висшисти живеят в зона Център – 28.30%
• Най-много хора с образователна научна степен „Доктор” има в зона Юг 2 –
0.81%
• Сред първите места в страната по процент на неграмотните; концентрация
на неграмотно население в зоните Юг 1 и Юг 3.
• Лица, никога не посещавали училище – 0.8% от населението (за България
средно такива са 1.2% от населението). Най-много от тях са в зона Юг 3.
• Най-ниско ниво на образованост има в зона Юг 3, където 59% от
населението е с основно и начално образование или никога не е
посещавало училище.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ДЕМОГРАФСКИ
ПАРАМЕТРИ И
ПОЛИТИКА НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

• Коефициентът на икономическа активност средно за страната е 65.3%.
• Този показател е 55% за град Силистра и е сред най-ниските коефициенти
за страната.
• Най-голям процент икономически активни лица (заети и безработни) са в
зоните Изток и Север, съответно 53.76% и 53.12%.
• Високо равнище на безработица над средното за страната – основен
социален проблем според допитаните граждани. (към май 2012 г тя е
8.46%)
• Най-висок дял от безработните са специалисти със средно образование.
• Най-висока е безработицата в зоните Изток и Юг 1.
• Най-много хора работят в сферата на търговията и в преработващата
индустрия, а най-малко са в операциите с недвижими имоти и в добивната
индустрия
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ

• Икономическото развитие на града и региона е обусловено от географското му положение – в
сърцето на Дунавска Добружда; неизползван остава потенциала на р. Дунав.
• Градът е разположен в област с най-ниска БДС и най-нисък БВП на глава от населението спрямо
другите в Северен Централен район и спрямо средните за страната; Делът на първичния сектор в
БДС е най-висок спрямо същия в другите облати от СЦР и България; Делът на третичния сектор на
Силистра в БДС (55%) е драстично по-нисък в сравнение с икономическия център на страната –
София (79%)
• Реално работещите фирми в града, които генерират приходи и работни места, са малко над 700.
• Само 4 са големите фирми (с над 250 души), 23 са средните (между 50 и 250), най-многобройни са
малките и микро фирми.
• Индустриалните производства са локирани основно в Промишлени зони Запад и Юг.
• Търговските фирми – в целия град, но основно в централна градска част.
• Промишлеността и търговията са водещи в икономиката на града:
• Търговията генерира 55% от приходите на реално работещите фирми, а промишлеността – 20%;
• Промишлеността генерира 37% от работните места, а търговията – 20% (признак за ниска призводит.
на труда);
• Структуро-определящи отрасли са хранително-вкусовата промишленост, дървопреработваща,
машиностроене, металообработване, строителни материали – част са експортно-ориентирани;
• Силно е влиянието на селското стопанство (основно земеделие) – в околностите на града и
областта;
• Значими в национален мащаб отрасли като услуги, транспорт и логистика, туризъм са с много нисък
дял.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
СОЦИАЛНА СФЕРА

•Силна концентрация на културния живот в центъра.
•Богато историческо наследство, множество паметници на културата –
предпоставка за културен и поклоннически туризъм.
•Поддържането им не е целенасочено и системно.
•Липса на стратегическа обвързаност културно наследство – туризъм –
нова и алтернативна заетост.
•Не оптимизирана училищна мрежа, липсва сътрудничество училище –
бизнес
•Увеличаващ се брой отпаднали от училище и никога непосещавали
училище, маргинализация.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
СОЦИАЛНА СФЕРА

• Концентрация на здравни заведения и аптеки в зона Център и зона
Юг.
• Затруднен достъп до специализирана медицинска помощ поради
липса на специалисти.
• Липсват редица социални услуги в общността – за деца в риск,
семейства, бездомни хора и други рискови групи.
• Наличие на всички видове държавни органи за ред и сигурност, но
липсва стратегия с участие на всички заинтересовани страни,
липсват партньорски проекти;
• Необходими са мерки за намаляване на детската престъпност в
партньорство със всички заинтересовани страни;
• Като цяло липсват дългосрочни партньорства между местна власт и
нестопански сектор в много сфери - култура, ред и сигурност и др.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ОКОЛНА СРЕДА

• Състоянието на околната среда в община Силистра може да бъде
охарактеризирано като запазено до голяма степен, и осигуряващо потенциал
за развитие на био-земеделие, на алтернативни форми на туризъм – селски
туризъм, екотуризъм и производството на екокултури
• Повечето от измерваните параметри на качеството на атмосферния въздух
показват стойности, по-ниски от пределно допустимите концентрации и
норми, съгласно изискванията на българското и европейското
законодателство и стандарти за качеството на околната среда.
• В части от територията на града се отбелязват постоянни превишения на
нормите на общ прах и финни прахови частици (ФПЧ10) и акустични лентови
замърсявания по основните пътни артерии, като въздействието на
промишлеността върху качеството на атмосферния въздух е незначително и
с локален териториален обхват. Основен източник на замърсяване на въздуха
е битовото отопление, а акустичното замърсяване се причинява от
транспорта.
• Основният фактор, който влияе негативно върху замърсяването с шум в
околната среда е транспорта. Териториите с акустично замърсяване,
предизвикано основно от транспорта са – бул. «7ми Септември», бул.
«Велико Търново», бул. «Н.Й. Вапцаров», ул. «Симеон Велики», бул.
«Македония», ул. «Добрич», ул. «Добруджа», ул. «Дръстър» и зоните Център,
Юг 1 и Юг.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:

Силистра е град с изключително богато древно културно – историческо наследство.

КУЛТУРНО
ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО

•Най-старият предшественик на града е античното селище Дуросторум, основано през 106 г. сл. Хр, когато
по нареждане на император Траян там е настанен XI-I Клавдиев легион. Върху основите на древния
Дуросторум, през IX в., възниква средновековният град Дръстър. През различните исторически епохи, с
изключение на миналия век, градът е бил водещ административен, военен, културен и духовен център на
Добруджа.
•По територията на целия град има разпръснато многобройни единични и групови недвижими културни
ценности, култови сгради, исторически и археологически забележителности.
•Неомаловажавайки стойността на другите, най-открояващи и значими забележителности в града са:
- Национален архитектурно-археологически резерват „Дуросторум-Дръстър-Силистра, с
експонираните от него част от крепостна стена и патриаршеска базилика, римска вила и епископски дворец
- Римска гробница
- Турски форт “Абдул Меджиди” /Меджиди табия/
•През последните години Общинската администрация обръща внимание на нарастващия проблем с
опазване на културното наследство. Работи се по усвояване на средства по оперативни програми.

Крепостна стена
в крайдунавски парк

Римска гробница

Римска градска вила
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
СЕЛИЩНА МРЕЖА,
УСТРОЙСТВО НА
ГРАДСКАТА СРЕДА

• Община Силистра обхваща 19 населени места, които са от различен тип и ранг. Спрямо центъра –
гр.Силистра, най-близко разположените населени места са Айдемир и Калипетрово. По вид населените
места се делят на две основни групи – градски и селски, от които един град и 18 села.
• Градът стои периферно по отношение на територията на общината – в нейната най-североизточна част.
Съществуват два твърди ограничителя – на север р. Дунав и на изток държавната граница с Румъния.
Това предопределя естествено развитието на селищната територия и околоградската зона да става на
запад и юг, така както е и в новия ОУП.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
СЕЛИЩНА МРЕЖА,
УСТРОЙСТВО НА
ГРАДСКАТА СРЕДА

За да се анализира град Силистра най-ефективно и целенасочено, неговата територия е разделена
на зони, всяка от които е характерна сама за себе си:
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА –
ЖИЛИЩЕН СЕКТОР

Жилищните територии в град Силистра могат да се дефинират в няколко характерни вида зони:
•Жилищни комплекси – Север, Изток
•Нискоетажно застрояване – Юг 2, Юг 3
•Смесено застрояване – Център, Юг, Юг 1
•Показателите за плътност на обитаване и жилищен стандарт очертават излишък на жилищни терени
спрямо потребността на съществуващото население. По статистически данни от последното преброяване
повече от 20% от жилищата са необитаеми.
•Характерно за повечето квартали е лошо състояние на уличната мрежа и пешеходните пространства.
•Търговското обслужване е сравнително добро.
Сграден фонд
•Преобладаваща конструкция на сградите е «тухла
с бетонна плоча».
•Панелните конструкции присъстват предимно в
зони Север и Изток.
•Строителството в града е главно от 60-те до 90-те
години.
•Ново строителство се забелязва главно в зона Юг
2.
•Битовата осигуреност за територията на града е
сравнително добра.
•Около 30% от сградите са снабдени с
енергоспестяваща дограма.
•Предстоят програми за Енергийна ефективност, по
която се кандидатства за саниране на сградите.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ПУБЛИЧНИ
ПРОСТРАНСТВА

Публичните пространства в град Силистра са концентрирани главно в
Центъра (главен обществен център):
• Обществени сгради – сградата на Общината, Областна управа,
Художествена галерия, Драматичен театър, Регионална библиотека,
Регионален исторически музей, Съдебна палата, други административни
сгради.
• Публични пространства – площадът пред Общината, пешеходна зона,
археологически разкопки и други.
• Паркове и градини – Дунавската градина
• Търговско обслужване – ЦУМ, Търговски дом, Търговски център
Силистра, малки кафета и ресторанти.
Формиралите се вътрешноквартални центрове започват да придобиват
ролята на вторични центрове. Докато през деня концентрацията на
публични дейности е в административния център, то извън работно
време кварталните центрове стават притегателни за гражданите.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:

Водоснабдяване:

ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

•Водопроводната мрежа и съоръжения са оразмерени по начин, който позволява
подаване на нормативните водни количества. Обхванатите водоизточници осигуряват
необходимите водни количества. Разполагаемият дебит питейни води ще задоволява
напълно потреблението на града до 2020г.
•Водопроводната мрежа е остаряла и силно амортизирана, загубите на вода са големи.
Нуждае се от цялостна подмяна.
Канализация:
•Канализационната мрежа в гр. Силистра е изградена с минимални наклони. Нарушава
се самоочистащата скорост в колекторите и това води до затлачване с пясък.
Почистването на каналите е едно от ежедневните неотложни задължения на фирма ВиК.
•Необходимо е реконструкция на сега съществуващата канализационната мрежа и
изграждането на ПСОВ с цел намаляване на замърсяването на повърхностните,
подземни и речни води.
Електроснабдяване:
•Инсталираните трансформаторни мощности в Община Силистра работят значително
под номиналния товар. Необходимо е да се определи възможността за рационално
използване на съществуващия резервен капацитет на електроснабдителната система.
•Електроенергийната мрежа на община Силистра не е пряко включена в националния
енергиен пръстен. Голяма част от мрежите НН се нуждаят от основен ремонт.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:

Телекомуникация и съобщения:

ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

•Телефонните услуги се осъществяват от трите мобилни оператора
в страната.
•На територията на града има 2 кабелни оператора.
Газоснабдяване:
•Разработен беше Подробен устройствен план на преносния
газопровод високо налягане Добрич – Силистра. Има съгласувана
план-схема и се чака довеждане на тръбопровода от Добрич, за да
започне прокарването на мрежата.
•I етап – уточнено трасе. Започва от промишлена зона запад и
продължава към централната част на града. Ще обслужва предимно
общински и държавни обекти. Включването на частни – по тяхно
желание.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт. Транспортът в гр. Силистра е представен от автомобилния, железопътния и водния
транспорт.
Автомобилен транспорт. Последният Генерален комуникационно-транспортен план е изготвен през
далечната 1982 г. Общината не разполага с материали по него.
•Предлаганата класификация на първостепенната улична мрежа не е удачна. Градски магистрали ІІ
клас в града не може да има, защото геометричните параметри на най-големите улици в града не
отговарят на изискванията.
•Като елемент от ПУМ се смята околовръстният път, който отвежда тежкотоварното движение и
транзитното такова, доколкото го има. По този начин ще се освободят жилищните територии от
нехарактерни транзитни потоци.
• Голяма част от уличната мрежа е с
асфалтово покритие, което е в лошо
състояние и се нуждае от подмяна;
• Класификация на уличната мрежа в града:
• бул. “Македония” и бул. “Велико Търново”
са районни артерии ІІІ клас;
• бул. “Симеон Велики” и ул. “Добруджа” са
главни улици ІV клас;
• ул. “Москва”, ул. “Добрич”, ул.
“Смирненски”, ул.“Дръстър”, ул. “Павлович”
и ул. “Х. Димитър” са събирателни улици V
клас;
• Останалата част от уличната мрежа са
обслужващи улици VІ клас.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:

Масов обществен пътнически транспорт

ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Представен е основно от автобусен транспорт. Основни носители на масовия
транспорт са улиците от първокласната улична мрежа: бул. “Македония”, бул. “Седми
Септември”, ул. “Тутракан”, ул. “Добрич”, ул. “Симеон Велики”, ул. “Вапцаров” и ул. “П.
Бояджиев”. Някои маршрути се осъществяват и по второстепенни улици. Значителна
част от спирките са разположени върху активното пътно платно, като се затруднява
автомобилният поток. Състояноето на спирките не е задоволително. Имат нужда от
реконструкция и модернизация, сигнализация и поставяне на информационни табели.
Общината се обслужва от една автогара в град Силистра.
Паркиране
Проблемът с недостигащите паркинги е особено остър за града. В града няма
реализирани подземни и надземни паркинги. В настоящите условия това ще става още
по-трудно. Липсата на паркоместа е най-остра в централната градска част. Обособена
“Синя зона”, с която да се регулира и контролира паркирането там.
Велоалеи и велосипедно движение.
В града няма изградена или маркирана веломрежа. Велосипедното движение се
извършва в пешеходните пространства или в пътните платна, което създава риск от
ПТП.
При тези габарити на улиците практически е невъзможно създаването на отделна
веломрежа.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Състоянието на железопътния транспорт е лошо – амортизирана материална база,
драстично намалели превозваните товари и пътници. Гарата в гр.Силистра, която
изпълнява пътническа, товарна и тиражна (по отношение на ПЗ Запад и лесопромишления комбинат) дейност, има възможност да поеме много по-голям обем работа
от този, извършен през последните години.
Водният транспорт. В град Силистра има 2 речни пристанища – товарно и пътническо.
•На километър 381 на река Дунав се намира товарно пристанище Силистра.
Пристанището е оборудвано с необходимите специализирани съоръжения и
транспортна техника за обслужване на кораби и вагони с насипи, палетизирани и
контейнизирани товари. То е единственото в българския участък на р. Дунав, което е в
състояние да обработва бункерови речни, речно-морски и морски кораби с
товароподемност до 5 000 т.
•Пътническо пристанище на Силистра е разположено в най-северната част на града,
предназначено за обществен транспорт с национално значение за обслужване на
пътници и корабно банкеруване. Разполага с пътническа речна гара. Общата площ на
пристанището е 16 320 кв.м, има 3 корабни места с обща дължина 470 м и максимална
дълбочина 2.6 м. Понастоящем пътническият речен транспорт в град Силистра е
ограничен.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
АКТУАЛНИ ПРОЕКТНИ
ИДЕИ, ГОЛЕМИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЕКТИ

• След присъединяването на България към структурата на Европейския
Съюз проблемът с осъществяването на трансгранично сътрудничество
между България и страните членки на съюза излиза на преден план.
Въпреки че административните граници вече са само формалност,
физическите граници остават реалност и представляват поле на
сътрудничество.
• Като погранична, община Силистра, при определянето на приоритетите си
и поставянето на главните си цели за реализиране на идеите си, виждат в
изграждането на мост над р. Дунав „ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ И
УСТОЙЧИВИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЖИЗНЕН
СТАНДАРТ, БАЗИРАНИ НА ЗЕМЯ, ИНТЕЛЕКТ, ДУНАВ, ИНФРАСТРУКТУРА
И ЕКОЛОГИЯ” (Областна стратегия за развитие на област Силистра, 20052015 г.). Освен че това съоръжение би повлияло на страната като цяло, то
най-силно влияние би оказало на близките и буферни територии.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
Тематична област:
ОСИГУРЕНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА С
УСТРОЙСТВЕНИ
ПЛАНОВЕ

 За територията на община Силистра има приет общ устройствен план през
2007г.
 За територията на град Силистра и землището му, има приета и одобрена
през 2008 г. съгласно ЗКИР кадастрална карта
 Подробни планове за по-големи части от града няма. Изработват се
частични ПУП за отделни имоти.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ
•Част от трансевропейски пътен коридор № 7 (р. Дунав);
•Център на агломерационен ареал;
•Местоположение – най-близкото българско пристанище до най-големия транспортен и логистичен хъб на
Черно море при Констанца;
•Развита мрежа на три основни вида транспортен – автомобилен, железопътен и речен;
•През годините от античният Дуросторум до нова Силистра са натрупани движими и недвижими културни
ценности от пет знакови цивилизации (римската, византийската, средновековната, османската и
новобългарската) и на четири религии (гръкоримската, християнската, ислямската и юдейската) – основа
за развитие на туризъм;
•Чиста околна среда, подходяща за развитие на биологично земеделие и селски туризъм;
•11 побратимени градове и изградени връзки за сътрудничество;
•Стартиране на интегрирано развитие на града в стратегически план;
•Обособени индустриални зони с потенциал за развитие;
•Традиции в производства с потенциал за развитие и генериране на работни места и иновации;
•Образователната мрежа, обхваща всички нива на законодателно установената система;
•Добра обезпеченост с детски градини във всички зони (без зона Изток);
•Добро състояние на МТБ в училищата;
•Добра осигуреност с болнични легла в сравнение със средното за страната;
•Наличие на политика в областта на развитие на спорта на ниво община и специализирано спортно
училище;
•Наличният жилищен фонд може да задоволява потребностите на перспективното население в рамките на
сегашните регулационни граници;
•Сравнително добро разпределение на спортните обекти на територията на града;
•Добре развита мрежа от социални услуги за възрастни и хора с увреждания;
•Наличие на всички видове държавни органи за създаване и поддържане на сигурност, безопасност и
спокойствие на населението.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
SWOT АНАЛИЗ

СЛАБИ СТРАНИ
Периферно местоположение спрямо европейската мрежа от градове и икономическия център на
България (София);
Икономически неизгодно положение от гледна точка на малкия размер на пазара;
Ниска степен на иновативност в икономиката;
Ниска атрактивност и инвестиционна привлекателност и инфраструктура;
Трудна достъпност с недостатъчно добре развити транспортни връзки между различните видове
транспорт (сухопътни – пътища и ж.п. транспорт; водни и въздушни);
Недостатъчно добре развити и активни контакти и с побратимените градове;
Липса на мост над р. Дунав, което отклонява потока от товари и пътници от града в посока гр. Русе
Липса на активни целенасочени управленски дейности, свързани с международен маркетинг на
дестинацията;
Намаляващо и застаряващо население;
Равнище на безработица над средното за страната;
Действащите моделите на опазване и управление на културното наследство са неефективни, което
оказва своето отражения върху облика на градската среда;
Голям брой необхванати и отпадащи от училище деца;
Непазарно ориентирано образование - липсва сътрудничество между училищата и бизнеса;
Неоптимизирана училищна мрежа;
Концентрация на здравните заведения в зона Център и зона Юг;
Затруднен достъп до специализирана медицинска помощ поради липса на специалисти;
Концентрация на аптеки в централната градска част и зона Юг;
Липсват редица социални услуги в общността;
Липсват дългосрочни партньорства между местна власт и нестопански сектор в много сфери;
Постоянни превишения на нормите на общ прах и финни прахови частици и акустични лентови
замърсявания по основните пътни артерии (за части от територията на града).
В града няма изградена пречиствателна станция.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
SWOT АНАЛИЗ

ВЪЗМОЖНОСТИ
•Развитие на наличните ресурси:
- р. Дунав - с подобряване на пристанищната инфраструктура за увеличаване обмена на товари и
пътници и стимулиране на риболова;
- културно-историческо наследство – развитие на културен и поклоннически туризъм;
- обвързване с туристическо предлагане на развитите туристически дестинации (Албена и
Златни пясъци) за икономическо съживяване и осигуряване на нова и алтернативна заетост;
- чиста околна среда - развитие на биологично земеделие и селски туризъм;
- местоположение - потенциал за подобряване на транспортната инфраструктура (сухопътен –
пътища и ж.п. линии; воден и въздушен транспорт);
•Наличие на финансови инструменти за осъществяване на проекти във всички сфери;
•Използване на публично-частното партньорство като инструмент за облагородяване на градската среда и
предоставяне на обществени услуги;
•Прилагане на алтернативни форми за извеждане на потребителите от специализираните социални
институции;
•Прилагане на алтернативни форми в подкрепа на деца в риск – с отклонения в поведението, вероятност
за изоставяне и др.;
•Възможност за пренасяне на добър опит от други страни, осигуряване на средства за мобилност и обмяна
чрез проекти; подобряване и активиране на партньорството в контекста на Дунавската стратегия и
трансграничните връзки;
•Подобряване на управленския капацитет за извършване на международен маркетинг на дестинацията;
•Газификацията на град Силистра ще намали замърсяването с фини прахови частици на атмосферния
въздух.
•Надеждни пречиствателни съоръжения е желателно да се изградят в промишлените предприятия преди
началото на бъдещ експлоатационен период.
•Близостта на двете села Айдемир и Калипетрово до Силистра предполага възможно бъдещо
приобщаване или обединяването им в една агломерация, базирана главно на трудовите пътувания.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ
SWOT АНАЛИЗ

ЗАПЛАХИ

•Продължаваща глобална криза;
•Трайна тенденция към миграция на младите хора към по-големите градове или други
държави;
•Увеличаване на дисбаланса при доходите на социалните групи;
•Увеличаване на групите в неравностойно социално положение и последиците от това –
затваряне на общности, отпадане от образователната система, криминализиране, влошено
здравно състояние;
•Ниска степен на усвояване на средствата от ЕС и други финансови инструменти;
•Липса на интерес от страна на бизнеса към публично-частното партньорство;
•Липса на гражданска нагласа за сътрудничество и участие.
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Представяне на резултатите от
целевия и проблемен анализ – зони за въздействие
Зоната за въздействие е
обособена градска
територия с определено
функционално
предназначение, със
сходни характеристики и
състояние на физическата
среда, социалната и
етническа структура на
населението и характер и
структура на основните
фондове.

Зоните за въздействие :
Зона с преобладаващ
социален характер;
Зона с потенциал за
икономическо развитие;
Зона на публични функции
с висока обществена
значимост.
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