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ДОКЛАД

за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие за 2008 г.

( приет с решение на Общински съвет Силистра № 660/12.02.2009г.)

В съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие,
през 2008г. Община Силистра е актуализирала Общинския план за развитие
2007 – 2013 г. (ОПР) и Общинският съвет - Силистра, със свое решение №614
от 2008г., прие предложения Общински план, както изготви и Програмата за
реализацията му през 2008 г., съгласно чл.23, т.1, във връзка с чл.13, ал.2, т.7
от Закона за регионалното развитие, която беше  приета  от Общинския съвет
с решение №460 от 11.09.2008 г.

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 на Област Силистра 2005 – 2015 г., с Националната стратегическа
референтна рамка, с Националната оперативна програма за регионално
развитие и с Оперативна програма „Околна среда”, както и с оперативните
програми „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен
капацитет, Национален стратегически план за развитие на земеделието и
селските райони, Национален стратегически план за развитите на
рибарството и аквакултурите и Програмите за тяхното реализиране.

Програмата за реализация на Общинския план се изготвя с цел да бъдат
посочени конкретните дейности и конкретните средства за постигане на
основната стратегическа цел на ОПР през текущата година.



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 жизнена среда;
Приоритет 2: Постигане на конкурентоспособна общинска икономика;
Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и жизнената
среда;
Приоритет 4: Създаване на общински капацитет.

По Приоритет 1: Обновяване и изграждане на техническа
инфраструктура, свързана с развитието на бизнеса и подобряването на
жизнена среда; 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, са заложени следните точки:

Ø Реконструкция на ул. „Капитан Кръстев” – дейностите се
изпълняват по Двустранното Споразумение, сключено между Община
Силистра и Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
но в момента дейностите са спрени поради климатични условия;

Ø Изготвяне на План – схема за организация на движението в гр.
Силистра – дейностите са изпълнени;

Ø Ремонт на общинска четвъртокласна пътна мрежа:
- път ІV – 21034 – Срацимир – Бабук – Смилец – Сърпово,
- път ІV – 21040 – Богорово – Разклон Войново,
- път ІV - 21804 – Разклон ІІІ – 218 – Ламбриново – Смилец,
- път ІV – 23504 – Любен – Йорданово – Иширково,
- път ІV – 700002 І – 7 – Майор Ценович – Бабук:

дейностите по тази точка са изпълнени;
Ø „Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация

на част от общинската пътна мрежа на Община Силистра”:
- път 21029 – Сребърна – Ветрен,
- път 21030 – Бабук – Казимир,
- път Силистра – Орехова гора:

проектът е одобрен, подписан е договор №BG161PO001/2.1-02/2007/023 от
16.09.08 г.  за финансиране. Предстои изпълнение на дейностите;

Ø Изграждане на рекреационна зона в района на Дунавски парк –
гр. Силистра – по тази точка налице е идеен проект, предстои изработване на
технически проект.

По Приоритет 1: Обновяване и изграждане на техническа
инфраструктура, свързана с развитието на бизнеса и подобряването на
жизнена среда; 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 следната точка:

Ø Дялово участие на Община Силистра (35%) в изграждането на
газоразпределителната мрежа: разработка на ПУП – парцеларен план за



газоразпределителна мрежа в землищата на Силистра, Айдемир и
Калипетрово и план за застрояване в урбанизираните територии на Силистра,
промишлена зона „Запад”, промишлена зона  „Хр. Михайлов”, Айдемир,
Калипетрово, промишлена зона „Калипетрово – изток”, промишлено –
складова зона „Калипетрово – юг” и ж.к. „Дръстър” –  със сключен договор
между „Сигаз” АД, в което Община Силистра има 35% дялово участие, и
„ГАЗТЕК” АД, е възложено разработването на ПУП – парцеларен план за
газоразпределителната мрежа в общината. Планираната дейност е изпълнена.

По Приоритет 1: Обновяване и изграждане на техническа
инфраструктура, свързана с развитието на бизнеса и подобряването на
жизнена среда; цел 5: повишаване качеството на жизнена среда чрез трайно
подобряване на околната среда в общината; мярка 2: развитие на местната
инфраструктура за опазване и подобряване на околната среда, са заложени
следните точки:

Ø Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни
води на с. Сребърна – Община Силистра кандидатства пред МРРБ за
6 893 200 лв за довършване на канализацията в с. Сребърна, в момента се
очаква отговор;

Ø Изграждане на канализация по ул. „Зелен синур” в с.
Калипетрово –  за 2008 г. в капиталовите разходи на общината бяха
предвидени средства само за инвеститорски контрол – 600 лв и част от
средствата за независим строителен надзор – 2000 лв, които са изплатени и
дейностите са изпълнени.

По Приоритет 2: Постигане на конкурентоспособна общинска
икономика; цел 5: повишаване качеството на човешкия ресурс; мярка 1:
подобряване на образователното равнище на работната сила чрез подготовка
и реализация на Общинска програма за управление на трудовата заетост и
мярка 4: създаване на условия за непрекъснато професионално обучение и
преквалификация, са заложени следните точки:

Ø Подпомагане на младите хора до 29 години, които са за пръв път
на пазара на труда, за тяхното обучение, квалификация, преквалификация и
реализация на пазара на труда – направени са следните изследвания:
изследване за проблемите на заетостта за професионалната ориентация на
завършващите ученици – ХІІ – ХІІІ клас. От направената анкета сред 859
ученици, 29.8% търсят преквалификация по друга специалност, а не тази,
която завършват, което показва неправилно избрана предишна специалност.
Според 56.2%, завършващите средно образование не отговарят на
потребностите на трудовия пазар на общината. Повече от 1/3 – 36.8% от
анкетираните считат, че училището не организира професионално –
трудовото посредничество между учениците и работодателите, което налага
преквалификация. Второто изследване е за реализацията на безработните
младежи до 30 години. 39.2% не се реализират на пазара на труда, което
принуждава младите хора да мигрират от общината. От направените
изследвания излезе потребността за търсене на пътища от страна на
общината за подпомагане на тази рискова група - чрез преквалификацията те
да се реализират на пазара на труда в Община Силистра. На база на



направените изследвания към момента е разработен идеен проект за
кандидатстване по ОП „Човешки ресурси”, като за неговото окончателно
разработване и подаване се изчаква стартирането на съответната бюджетна
линия, което се очакваше през 2008 г., но предстои да стартира през 2009 г.;

Ø Намаляване на безработицата на лицата в предпенсионна възраст
– от 50 до 60 години:
- обучение и преквалификация на 100 души,
- насърчаване на 80 души за започване на самостоятелен

бизнес –  към момента е разработен идеен проект за кандидатстване по ОП
„Човешки ресурси”, като за неговото окончателно разработване и подаване се
изчаква стартирането на съответната бюджетна линия, което се предвижда
през 2009 г. От направеното изследване сред 600 респонденти се оказа, че
лицата над 50 – годишна възраст са една от най-рисковите групи за
реализация на пазара на труда в общината. Безработицата при тази категория
е над 54.7%, която има дълготраен характер и което налага да се потърсят
пътища за преквалификацията им и реализирането им на пазара на труда в
Община Силистра. По НП „Помощ за пенсиониране”, през 2008 г. са
работили 16 лица на възраст между 50 и 60 години;

Ø „Аз съм грамотен ром”:
- ограмотяване на 250 души,
- обучение за придобиване на професионална

квалификация на 50 души и приобщаване на 20 млади роми в обществения
живот на общината -
извършено беше социологическо изследване сред 250 ромски семейства и
бяха обхванати над 800 души (от четирите квартала: „Дръстър” –
Калипетрово и три обособени квартала на територията на град Силистра),
след което се установи пълна неграмотност на 40% от анкетираните и
частично неграмотни – 20%, останалите 40% - грамотни в различни степени.
Ромското население в град Силистра и село Калипетрово е около 2000 души.
Безработицата сред ромското население надхвърля 90%. По Програма ФАР
ТГС 2005 е подадено проектно предложение „Създаване на ромски център
„Интегра”, BG 2005/017-353.01.03, което към момента подлежи на оценка.

По Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и
жизнената среда; цел 1: повишаване ефективността на образователната
система; мярка 1: подобряване инфраструктурата на образованието, са
заложени следните дейности:

Ø Саниране на ОУ „Отец Паисий” – дейностите са спрени за
уточняване начина на финансиране между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Министерството на финансите;

Ø Саниране на ОДЗ „Нарцис” - дейностите са спрени за уточняване
начина на финансиране между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Министерството на финансите;

Ø Проектопредложение, насочено към подобряване на
материалната база в училищни сгради – енергийно -  ефективно саниране в
ПМГ „Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов”, ЦДГ „Радост” (Силистра) –
кандидатстване към Национална програма за съфинансиране от



Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни
проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата,
Модул „Съфинансиране на проекти за енергийно - ефективно саниране на
училищни сгради”. Общата стойност на проектопредложението е 1 966 000
лв: 983 000 лв съфинансиране от общината и 983 000 лв съфинансиране от
Министерството на образованието и науката. Проектът е одобрен за
енергийно – ефективно саниране на ПМГ „Климент Охридски” и ЕГ „Пейо
Яворов”, ЦДГ „Радост” (Силистра) отпада от проекта, тъй като програмата е
насочена към училищни сгради. Общата стойност на одобрения проект е в
размер на 889 348 лв, разпределени както следва: 50% - 444 674 лв
съфинансиране от Министерството на образованието и науката и 50% -
444 674 лв съфинансиране от Община Силистра. На този етап се провеждат
процедури за реализацията на проекта през 2009 г.;

Ø Проектопредложение за ремонт на спортни площадки и
съоръжения в ОУ „Кирил и Методий” (Силистра) – физкултурен салон, ОСУ
„Дръстър” и ЕГ „Пейо Яворов” – спортни площадки - кандидатстване към
Национална програма за съфинансиране от Министерството на
образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към
подобряване на материалната база в училищата, Модул „Съфинансиране на
проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения” с обща стойност за
трите училища 232 000 лв: 116 000 лв съфинансиране от Министерството на
образованието и науката и 116 000 лв съфинансиране от Община Силистра.
Одобреният проект е на стойност 185 600 лв за ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, гр. Силистра – физкултурен салон и ОСУ „Дръстър” – спортна
площадка. ЕГ „Пейо Яворов” отпада, защото принадлежащият терен е
публична държавна собственост. Разпределението на средствата по
източници на финансиране е: 50% - 92 800 лв съфинансиране от Община
Силистра и 50% - 92 800 лв съфинансиране от Министерството на
образованието и науката. Провежда се процедура за реализиране на проекта
през 2009 г.

По Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и
жизнената среда; цел 2: повишаване достъпа и качеството на здравните и
социални услуги; мярка 3: приоритетно развитие на социалните услуги,
насочени към преодоляване на социалната изолация, са заложени следните
точки:

Ø Ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания – с.
Айдемир – ІV етаж – дейностите са приключени по проект, финансиран от
„Красива България” и бюджет 2008 г.;

Рехабилитация на Дом за възрастни с физически увреждания – с.
Айдемир – І, ІІ и ІІІ етаж – разработени са две проектопредложения „Ремонт
на ІІІ етаж на «Дом за възрастни с физически увреждания» – с. Айдемир» по
проект «Красива България»  и „Ремонт на ІІ етаж и благоустрояване на двора
към централен вход на „Дом за възрастни с физически увреждания – с.
Айдемир”, представен пред СИФ, на стойност 300 000 лв и 390 000 лв;
проектите са спечелени, предстои изпълнение на дейностите по двата проекта;



Ø Рехабилитация на ДСХОЛ – гр. Силистра – обектът е във фаза
идеен проект и предстои разработване и кандидатстване. Към момента е
подадено проектно предложение по Бюджетна линия BG 2006/018-343.01.01
пред Програма ФАР ТГС 2006 – „Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за изграждане на
защитено жилище в рамките на ДСХОЛ – Силистра. Проектът не е
финансиран;

Ø Ремонт на ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” – гр. Силистра – подадено
е проектно предложение пред Финансов механизъм на ЕИП (европейско
икономическо пространство) – Министерство на финансите, който не получи
финансиране, поради изчерпване на средствата по бюджетната линия. Към
момента е подадено проектно предложение по схема BG 051РО001-5.2.03 –
„За по-добро бъдеще на децата” за изграждане на преходно жилище в
рамките на ДДЛРГ – гр. Силистра. Проектът е в процес на оценяване.

По Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и
жизнената среда; цел 3: подобряване качеството и предлагането на
културните дейности и продукти; мярка 2: разширяване и актуализиране на
материалната база на културните институции, са заложени следните
дейности:

Ø Ремонт и модернизация на три обекта с регионално значение от
културната инфраструктура в Община Силистра” (Р. Б. „П. Павлович”,
Драматичен и куклен театър „С. Доброплодни” и Археологически музей –
Силистра) - подаден е проект по ОП „Регионално развитие”, който е класиран,
но не е финансиран.

По Приоритет 3: Повишаване качеството на жизнения стандарт и
жизнената среда; цел 4: развитие на спорта и младежките дейности; мярка 2:
разширяване и актуализиране на материалната база на общинските спортни
обекти, е заложена точка:

Ø Изграждане на спортна площадка в район със смесено население
в гр. Силистра – в края на 2008 г. пред ДАМС беше представен още един
проект „Направа на футболен терен клас „А” на стадион „Доростол” в гр.
Силистра”. По преценка на ДАМС е финансиран вторият проект, който е с
по-висока стойност от първия.

По Приоритет 4: Създаване на общински капацитет; цел 1: развитие
на административния капацитет; мярка 4: подобряване на предоставяните
услуги от общинската администрация, са заложени следните точки:

Ø Проектопредложение по ОП „Административен капацитет”,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и
почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG 051PO002/08/1.2-0.4
– проектът не е финансиран;

Ø Проектопредложение по ОП „Административен капацитет”,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.4 „Администрацията
– партньор на бизнеса” - проектът не е финансиран.


