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ДОКЛАД

за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие за 2007 г.

( приет с решение на Общински съвет Силистра № 596/11.12.2008г. )

В съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие,
през 2005г. Община Силистра разработи Общински план за развитие 2007 –
2013 г. (ОПР) и Общинският съвет - Силистра, със свое решение №666 от
2005г., прие предложения Общински план, както и Програмата за
реализацията му, съгласно чл.18, ал.2  от Закона за регионалното развитие,
която беше  приета  от Общинския съвет с решение №1319 от 31.05.2007г.

Общинският план за развитие 2007 – 2013 г. е основен документ,
определящ стратегическите приоритети и специфичните цели за развитие на
Община Силистра в средносрочен план. 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
да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за
развитие на общината. Тези насоки са свързани с реалностите в общината, в
областта, в района за планиране и страната. Голямото предизвикателство
пред общинските власти е реализацията на потенциала за развитие на
Силистра през плановия период, успоредно с решаването на натрупаните
проблеми в текущ план.

Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за
развитие на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.
Той се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия
за развитие. Програмата за реализация на Общинския план се изготвя с цел
да бъдат посочени конкретните дейности за постигане на основната
стратегическа цел на ОПР, която е: Устойчиво развитие на Община Силистра
като център на Еврорегион “Дунав Изток”, растеж на заетостта и доходите на
населението, обществено –културен възход.

За реализирането на основната стратегическа цел в ОПР са определени
стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките на общинското
развитие:
Приоритет 1: Обновяване и изграждане на техническа инфраструктура,
свързана с развитието на бизнеса и подобряването на жизнената среда;
Приоритет 2: Постигане на конкурентоспособна общинска икономика;



Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и жизнената
среда;
Приоритет 4: Създаване на общински капацитет.

Програмата е изготвена основно върху Приоритет 1: Обновяване и
изграждане на техническата инфраструктура, свързана с развитието на
бизнеса и подобряването на жизнената среда.

По Приоритет 1, цел 2: изграждане на техническа инфраструктура на
общината, отговаряща на изискванията на ЕС; мярка 1: използване на
наличните възможности на транспортната инфраструктура на общината за
комбиниране на различните видове транспорт, е заложена една точка:
проектиране на яхтено пристанище в Силистра.

Средствата, предвидени за тази точка, са 20 000 000 лв, което е огромна
сума в сравнение с бюджета на Община Силистра за 2007 г., който е
19 951 226 лв по първоначален план. Имайки предвид належащите нужди на
общината в сферите: техническа, социална и образователна инфраструктура,
на този етап не може да бъде направено проектиране на яхтено пристанище.

По Приоритет 1, цел 3: развитие и модернизация на местната
инфраструктура, обслужваща бизнеса, мярка 2: подобряване на достъпа до
главните транспортни артерии, както и връзката между икономически
активните и периферните райони.

Важните предпоставки за регионален растеж и заетост са свързани с
осигуряване на добър транспортен достъп до зоните за развитие на
икономически дейности и социални услуги. Модернизация на местната
инфраструктура, осигуряваща достъпа до националните мрежи, гарантира
интегрираното функциониране на общината като цяло и максимално
усвояване на потенциалите за развитие. Поради това Община Силистра
реализира и четирите точки от Програмата, свързани с подобряването на
транспортната инфраструктура:

· обследване на общински пътища от ІІІ и ІV клас;
· ремонт на общинската междуселищна мрежа: път ІV – 23506

Брадвари - Йорданово – Сърпово; път ІV - 21030 Бабук – Казимир; път І –
21034 Срацимир – Бабук; път І – 21038 до разклон І – 21040 Главан; път І –
21804 П. Ламбриново – Смилец; местен път Силистра – Орехова гора;

· проектиране на три кръстовища в град Силистра;
· реконструкция на улица “Капитан Кръстев”.

По пета точка: изготвяне на план – схема за организация на движението
в град Силистра – сключен е договор с Дружество по закона за задълженията
и договорите “ВИА” – Силистра. Приключен е първият етап – изработване на
идеен проект, който е одобрен от експертен съвет на общината и от
Общински съвет – Силистра. В момента се работи по втория етап – изготвяне
на работен проект.

По Приоритет 1,  цел 4: модернизиране на инфраструктурата в
жилищните територии в съответствие с изискванията на ЕС; мярка 2:
модернизиране на енергийната инфраструктура чрез въвеждане на природния



газ като алтернативен енергоносител в общината, е заложена точка:
проектиране и изграждане на газопреносна мрежа Добрич – Силистра. На
този етап е разработен ПУП – парцеларен план за пренос на газопровод
Добрич – Силистра, финансиран от Министерството на финансите чрез
Областна администрация – Силистра. Отпуснати са средства за реализиране
на проекта по линия на международен фонд “Козлодуй”. Възложител и
изпълнител се предвижда да бъде “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София.

По Приоритет 1,  цел 4: модернизиране на инфраструктурата в
жилищните територии в съответствие с изискванията на ЕС; мярка 3:
оптимизиране на енергийното потребление чрез разработване на програми и
проекти за енергийна ефективност, заложените точки:

· рехабилитация на уличното осветление в град Силистра;
· проектиране, саниране и ремонт на енергийните системи в детска

ясла №6;
· ремонт на ОУ “Отец Паисий” и ОДЗ “Нарциз”;

са изпълнени, а по точка №5: ремонт на Регионална библиотека “Партений
Павлович” – ремонт на ел. инсталации и монтаж на водогреен котел –
дейностите са извършени частично: ремонтиран е водогрейният котел, а за
останалата част от ремонта ще се кандидатства по ОП “Регионално
развитие”, приоритетна ос: устойчиво и интегрирано градско развитие,
операция 1.1.: социална инфраструктура. Тъй като се налагат допълнителни
строителни дейности в ОУ „Отец Паисий” и ОДЗ „Нарциз”, за тях се
кандидатства по ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос: устойчиво и
интегрирано градско развитие, операция 1.1.: социална инфраструктура.

По Приоритет 1,  цел 5: 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.

Точките:
· подмяна на водопровод по ул. “Дунав” в с. Сребърна;
· проектиране на канализация по ул. “Зелен синур” в с.

Калипетрово;
· проектиране на главен колектор от канализация на с. Айдемир;

са изпълнени, като точка 1: изграждане на канализация и пречиствателна
станция за отпадни води на с. Сребърна се изгражда в момента от ПУДООС
(Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда)
към Министерството на околната среда и водите, както и още над 230 обекта
в областта на водите в цялата страна, което финансира обекта.

По Приоритет 2: Постигане на конкурентоспособна общинска
икономика; цел 4: развитие на културно-исторически, религиозен и
алтернативен туризъм, мярка 4: изграждане на инфраструктура, свързана с
развитието на туризма; е заложена една точка: адаптиране на пристройка към
Кукления театър, функцията на която се предвижда да бъде свързана със
сферата на туризма. Съборена е старата постройка, направен е изкопът, но



поради открити археологически разкопки обектът е спрян. Очаква се
становище от НИПК  (Национален институт за паметниците на културата).

Програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2007 г.
бе съобразена с належащите нужди на общината: ремонт на общинска
междуселищна мрежа, проектиране на кръстовища в град Силистра,
рехабилитация на уличното осветление, ремонт на училища, детски градини
и културни институции, подмяна на водопроводи и проектиране на
канализации в кметствата.

През 2008 г. усилията на Община Силистра ще бъдат насочени към
привличане на максимално средства от стартиралите Оперативни програми
на Европейския съюз. Приоритет в работата на общинската администрация
ще е подобряване инфраструктурата и качеството на образованието,
повишаване достъпа и качеството на социалните услуги на населението,
подобряване материалната база на културните институции, обновяване и
изграждане на техническата инфраструктура, свързана с развитието на
бизнеса и подобряването на жизнената среда. Изпълнението на поставените
цели ще допринесе за реализиране на основната стратегическа цел на
общината: устойчиво икономическо развитие на Община Силистра като
център на Еврорегион “Дунав Изток”, растеж на заетостта и доходите на
населението, обществено – културен възход.


