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УВОД
Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие е основен

документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика за
периода 2007-2013 г.

Постигането на устойчив икономически растеж, укрепване на регионалната
идентичност и потенциал, промените в структурната политика на регионално и национално
ниво налагат необходимостта от актуализация на приетия през 2005 г. Общински план за
развитие 2007-2013 г. с оглед съгласуване и координация на местната политика за устойчиво
интегрирано развитие. Прилагането на стратегически и интегриран подход към местно
развитие е основна предпоставка за постигане на целите, чрез извършването на промени в
условията на живот и труд чрез взаимосвързани действия в социално-икономическата сфера,
отчитайки изискванията за опазване на околната среда и защита от дискриминация.

Основните задачи на актуализацията на Общинският план за развитие са:
· В рамките на приетата стратегия за развитие на общината за периода 2007-2013 г. да

прецизира операциите за постигане на приоритетите за развитие, като отчете
промените в социално-икономическото развитие до момента;

· Да набележи ефективни взаимодействия с финансовите инструменти на ЕС с оглед
оптималното им привличане за устойчиво интегрирано развитие на общината;

· Да отчете интересите и ролята на социално-икономическите партньори, като ги
привлече в процеса на актуализация, управление, контрол, наблюдение и оценка на
постигнатите резултати

· Да послужи за мобилизиране на финансовите ресурси в публичния и частния сектор
за постигането на заложените цели, имайки предвид, че финансирането на местни
проекти от външни източници в бъдеще ще бъде невъзможно,  ако те не са част от
планов документ, по който има обществено съгласие.

· Да постави акцент върху реализирането на приоритетни публични инвестиционни
проекти чрез публично-частни партньорства.

· Да разшири социалната основа на стратегическото планиране чрез обединяване на
заинтересованите страни при изпълнението на операциите и реализирането на
поставените приоритети.
Целите и приоритетите са съгласувани със Стратегията за развитие на област

Силистра 2005-2015  г.  Също така актуализацията на плана се налага от промените в ЗРР,
влизащи в сила от 31 август 2008 г.

Настоящата актуализация е разработена с активното участие на представители на
администрацията на Община Силистра, отчитайки интересите и препоръките на всички
заинересовани страни – общински съветници, представители на бизнеса и гражданския
сектор. Приета е от Общински съвет – Силитра с Решение № 614, Протокол № 19/
22.12.2008 г.

Основен принцип в процеса на разработване е принципът на партньорството. Той е
приложен при всички етапи на актуализация на плана, като е използвана цялата налична
информация и компетенции на партньорите. Заплахите за реализацията му се коренят в
недостатъчните ресурси. Развитието на общината в много сектори зависи от изпълнението
на дейности извън рамките на общинската администрация, за което все още не е на ниво
координацията на финансовите и човешките ресурси.
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При настоящата актуализация са използвани данни от официални информационни
източници, взети са под внимание мненията и препоръките на представители на бизнеса и
гражданския сектор, както и следните документи:

· Общински план за развитие 2007-2013 г.

· Проект за Стратегия за развитие на туризма 2008-2013 г. и Програмата към нея;

· Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подгтовка ( 2006 – 2015г.);

· Общ устройствен план на Община Силистра;

· Общинска програма за управление на отпадъците, актуализация 2007 г.

· Анализ на състоянието на общинската пътна мрежа 2006-2007 г.;

· Програма за ограничаване популацията на безстопанствените кучета 2008 – 2011 г.

· Почвено-климатимно проучване и тематично едромащабно картиране територията на
Община Силистра, 2005 г.

· Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за разработване на Общински планове за развитие до 2013 г.
Съгласно Националната регионална политика Община Силистра не попада в нито

един от районите за целенасочено въздействие.

През последните години демографските процеси бележат положителни тенденции,
изразяващи се в забавяне темповете на намаляване на населението, повишаване на
раждаемостта, намаляване на външната миграция и други, които са близки до тези на
национално ниво. Нараства делът на трудоспособното население, коефициентът на заетост е
близък до средния за страната. Безработицата в общината намалява. Оптимизирана е
мрежата от учебни заведения. Има развита мрежа от здравни и социални заведения,
културни институции, спортни съоръжения и техническа инфраструктура. Липсват сериозни
екологични проблеми. Към момента икономиката на общината бележи тенденция към
растеж, като основните икономически показатели са по-високи от средните за областта и
постепенно се доближават към средните за страната. Ето защо, независимо от
идентифицираните трудности и дефицити във всяка сфера на социално-икономическия
живот, общината е в състояние да приложи стратегия на устойчиво развитие и растеж.

Визията за развитието на общината отразява желаните промени и желаното
състояние в развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява мнението на
местните хора и има мобилизиращ характер, обединяващ териториалната общност, очертава
крайния резултат от усилията на всички в развитието на общината:

Средище на Еврорегион Дунав Изток с богато историческо наследство, съвременен
културен, туристически, транспортен и индустриален център, с висококвалифициран
човешки ресурс, притежаващ потенциал за устойчиво развитие и предпочитано
място за живот, отдих и инвестиции

Основната стратегическа цел през настоящия планов период за постигането на тази
визия е:

Устойчиво икономическо развитие на Община Силистра като център на Еврорегион
“Дунав Изток”, растеж на заетостта и доходите на населението, обществено-
културен възход
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За реализирането на поставената основна стратегическа цел се определят следните
стратегически приоритети, в които ще се концентират 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

Стратегическата цел на Плана за развитие и неговите приоритети отговарят на тези,
формулирани в Областната стратегия за развитие на Област Силистра 2005-2015 г.
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ЧАСТ І. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА

І. Природен потенциал и фактори за развитие
1. Географско положение
Географското положение на Община Силистра е един от основните фактори, оказващ

влияние върху нейното развитие. Община Силистра заема части от Източнолудогорско-
Добруджанската платовидна подобласт на източната част на Дунавската хълмиста равнина.

На север и на изток граничи с Република Румъния, като северната граница е водна и
минава по река Дунав, а на изток сухоземната граница минава непосредствено до крайните
квартали на общинския център гр. Силистра. На запад Община Силистра граничи с Община
Ситово, на изток – с Община Кайнарджа, а на юг – с общините Дулово и Алфатар.

Общинският и областен център гр. Силистра отстои на 124 км от Русе, на 112 км от
Разград, на 88 км от Добрич, а от София – на 437 км.

Селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град – център на
общината – гр. Силистра.

Общият брой на постоянното население на общината към 31.12.2006 г. е 57 240 души,
представляващо 68% от общото население на Област Силистра, от които 39 148 души са
градско население. През разглеждания период се наблюдава забавяне темповете на
намаляване на населението.

Съгласно Закона за регионално развитие, обн. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., в сила от
31  август 2008  г.,  област Силистра,  в т.ч. Община Силистра, попада в Северен цeнтрален
район за планиране.

2. Природни условия и ресурси
Релеф
Релефът на Община Силистра е равнинен, с надморска височина до 200 м., но

суходолията, ориентирани към р. Дунав му придават хълмист характер. Успоредно на
Дунавския бряг се среща типична льосова гърбица. В резултат на отдалечаването на
Дунавския бряг от високия откос на междудолинните ридове се е образувала и
крайдунавската плодородна низина “Балтата” край с. Айдемир. В югозападната част на
низината е разположено езерото “Сребърна”, подхранвано от няколко карстови извора. То е
с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която гнездят защитени видове.

Подземни богатства
В община Силистра няма миннодобивни обекти и проучвания за находища на

полезни изкопаеми не са правени. Разкрити са и функционират само две кариери за трошен
камък край пътя между с.Богорово и с.Поп Кралево собственост съответно на
“Благстрой”ЕООД и “Пътстроймонтаж”ЕООД - гр.Силистра. Годишно общо от двете
кариери се добиват около 40 000м3. камък за строителни нужди. Фирма “Керамик”ЕООД
намираща се близо до гр.Силистра ползва кариера за глина в района на фирмата.

Климат
Климатът на Община Силистра се характеризира с умерено континентален характер

и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото
лято с валежи около нормалните и засушлив период през месеците юли и август, ранното
настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата с минимални валежи.
Абсолютната минимална температура е измерена през януари 1927 г. -32 оС, а максималната
– +42,54 оС през 2007 г. Средногодишната температура на въздуха е 11.6 градуса.
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Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през първата
десетдневка на април и продължава до края на октомври – около 200 дни.

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи
количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко – през зимата.
Средногодишното количество е 502  мм/кв.м,  което е под средното за страната.
Засушаванията през летните месеци се отразяват неблагоприятно на растителността в
общината, значително намалява и нивото на водите на река Дунав.

Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см. Средната годишна
влажност на въздуха е около 72%.

Характерна за района е откритостта на Дунавската хълмиста равнина от север и
североизток, която създава безпрепятствени условия за нахлуване на студени въздушни
маси. Преобладаващите по скорост и посока ветрове са североизточните и югозападните.
Дните с мъгли са средно 26 в годината.

Води
Част от селищата на Община Силистра са разположени по поречието на река Дунав.

Анализът на водите на реката показва, че са годни за къпане, спорт и туризъм и се числят
към ІІІ-та категория.

Град Силистра се водоснабдява с питейна вода от крайдунавската тераса
посредством четири броя кладенци тип “Раней”,  от които градът черпи около 750  литра в
секунда. Някой фирми, които се явяват по-крупни консуматори на вода имат изградени
собствени водоизточници. Общият им дебит е около 700 литра в секунда. Общо полезно
използваната вода годишно възлиза на около 5 800 хил. м3.

Почви
Преобладаващият вид почви на територията на Община Силистра са черноземните,

което е предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни
насаждения и зеленчуци. Това обуславя добре развито селско стопанство, както и
свързаната с него преработвателна промишленост.

Ерозия и свлачища
Ерозията засяга основно крайдунавската територия на общината.
Свлачищните процеси са развити основно в района на вилната зона на гр. Силистра.

Регистрираните свлачища обхващат населените места и отделни участъци от пътната мрежа
в общината.

Поземлени ресурси
Общата площ на общината1 е 51 589 ха, която представлява 18.1% от площта на

Област Силистра.

 Земеделските територии заемат 38 179 ха или 74% от общата площ, при средно за
страната 58.7%. Обработваемата площ е 32 873 ха или 86.1%, при средно за страната 44.8%.
Не са отразени поливни площи.

Горските територии заемат 7 263 ха или 14.08% при средно за страната 33.6%

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 3 661 ха. Относителният
им дял представлява 7.1% от общата площ, който е по-висок от средното за страната – 5%

Водни течения и водни площи са 1  809  ха,  с относителен дял 3.5%  при средно за
страната 1.8%.

Територията за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци е с най-малка площ -
153 ха (0.3%, колкото е средното за страната).

1 Баланс на общата площ - Общинска програма за управление на отпадъците - актуализация,  2007 г.
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Площта за транспорт и инфраструктура е 525 ха, с относителен дял 1.02% - по-висок
от средното за страната 0.7%

Поземлени ресурси

74%

14.08%

7.10%

3.50%

1.02%

0.30%
земеделски територии

 горски територии

 населени места

 водни площи

 транспорт и
инфраструктура
 добив на полезни
изкопаеми

фиг.1. Поземлени ресурси на Община Силистра

Защитени територии и обекти
На територията на общината има три категории защитени територии2 - поддържан

резерват, защитени местности и природни забележителности

Поддържан резерват “Сребърна” е разположен на брега на река Дунав и заема
площ 902,1 ха. Включва остров Девня с площ 91.6 ха, земеделски земи с площ 135 ха в
землищата на с. Сребърна и с. Ветрен, заблатени площи 649.8 ха, в землището на с.
Сребърна и акватория на река Дунав с площ 25.7 ха.

През 1977 г. е обявен за биосферен резерват по критериите на Световната мрежа на
биосферни резервати. През 1983 г. е включен в списъка на обектите от световното и
културното наследство под егидата на ЮНЕСКО. През същата година към резервата е
открит Природонаучния музей и Екологичната станция на БАН. Резерватът “Сребърна” е
една от трите български влажни зони с глобална значимост и е включен в Националния план
за действие по опазване на най-важните влажни зони в страната.  През 1989 г.  е включен в
списъка на орнитологично важните места в Европа, а през 1993 г. - в списъка на обектите от
световното и културното наследство в опасност. Резерватът, заедно с буферната си зона и
други близо отстоящи територии, оформят защитена зона (Директива за птиците), част от
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 1994 г. с финансовата помощ на
МОСВ беше прокопан канал и се осъществи връзка на резервата с р.  Дунав с цел
опресняване на водите му.

Поддържаният резерват “Сребърна” е известен със своето орнитоложко богатство, в
него гнезди единствената в България колония на застрашения вид къдроглав пеликан. Тук са
установени 50 вида птици, включени в Червената книга на защитените видове. Освен тях
гнездят още и два световно застрашени вида – малък корморан и белоока потапница. В
резервата се срещат 11 редки и застрашени от изчезване вида растения.

Ограниченията, произтичащи от статута на резервата, са пречка за пълно
оползотворяване на потенциала му за туризъм.

Защитени местности.

2 Източник:  Национална база данни за защитените територии, МОСВ.
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Непосредствено до крайните южни квартали на гр.Силистра се намира защитена
местност “Крепостта”, където е разположена историческата турска военна крепост
“Меджиди табия”. Горската територия е с площ 15 ха.

Друга защитена местност е край с. Проф. Иширково, наречена “Паметник на
съветските летци”, загинали в края на Втората световна война на това място.

Природни забележителности
Защитен природен обект - вековен дъб се намира извън с.Поп Кралево, край пътя за

с.Войново, състоянието му е задоволително.
В село Йорданово се намира защитен природен обект - вековен бряст, част от

клоните на който вече са изсъхнали и не е в добро състояние.

Изводи от анализа и оценката на природогеографския и ресурсен потенциал на
общината:

След присъединяването на България към ЕС на 01.01.2007 г.  от граничен район, със
слабо развити транспортни връзки и изпитващ редица икономически и социални
проблеми, Община Силистра има възможност да превърне географското си
положение в предимство чрез изграждане на съвременна инфраструктура, водеща до
повишаване на инвестиционната активност и социално-икономическото развитие.
Равнинният релеф благоприятства развитието на модерно селско стопанство, на
транспортната и техническата инфраструктура, както и на селищната мрежа.
На територията на общината не са разкрити разнообразни и с големи запаси полезни
изкопаеми. От полезните изкопаеми са установени само кариерни материали –
варовик, пясък и чакъл, льос. Разкритите и разработени кариери за строителни и
инертни материали (пясък от р.Дунав) са предимно с локално значение.
Оскъдните валежи, които са най-ниските в България, и продължителните остри
засушавания налагат допълнително напояване на земеделските земи за осигуряване
на почвена влага.
Общината е бедна на повърхностни води (с изключение на тангиращата р. Дунав);
богати ресурси на подземни води има само в крайдунавската зона.
Река Дунав има изключително важно значение като европейска речна транспортна
магистрала, даваща възможност за осъществяване на значителни търговско-
икономически, културни и туристически връзки с всички дунавски страни.
Почвите са най-богатият ресурс за общината. На територията й са разпространени
едни от най-плодородните почви – черноземните. Подходящи са за отглеждане на
зърнени, технически и фуражни култури, зеленчуци, развитие на овощарство и
лозарство.
Ерозията засяга основно крайдунавската територия на общината, а свлачища се
образуват при поройни дъждове. При разработването на инфраструктурни проекти е
необходимо да бъде включено и укрепане на застрашените свалачищни зони.
Относителният дял на обработваемата земя е значително по-висок от средното за
страната. Делът на  изоставените и неизползвани обработваеми земи е най-нисък в
цялата страна. Привидно раздробената собственост на земята не възпрепятства
сериозно уедреното земеползване.
Делът на горите е значително по-нисък  от средния за страната.
Наличие на уникални защитени територии (поддържаният резерват “Сребърна” и
др.);
Природните ресурси благоприятстват и развитието на отдиха и туризма по
Дунавското крайбрежие – бряг, острови и др.
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Културно-историческо наследство
Силистра е територия с антично историческо и културно наследство, върху което, за

над 2000 години, са оказали влияние различни народи и цивилизации, оставили видими и
емблематични следи. Античният Дуросторум, средновековният Дръстър и нова Силистра са
измежду малкото градове в България,  на Балканския полуостров и в Европа,  в които се
проследява културната последователност до наши дни.

През тези две хилядолетия, в града е събрано богато културно-историческо
наследство, свързано с пет цивилизации: римска, византийска, средновековна, османска и
българска и с няколко религии: гръко-римска, християнска, ислямска и еврейска. През
различните исторически епохи, градът е бил административен, военен, културен и църковен
център.

В резултат на археологическите и историческите изследвания през последните
десетилетия са разкрити паметници на споменатите цивилизации и религии – обществени
сгради и укрепления, римска гробница, култови светилища, средновековни крепости,
жилища, църкви и манастири, османски джамии, конаци, табии и обекти на новобългарска
архитектура.

Почти 2/3 от територията на гр. Силистра (172 ха) е обявена за Национален
архитектурно-археологически резерват “Дуросторум-Дръстър-Силистра”3. В съвременната
археологическа карта на област Силистра са регистрирани 314 археологически паметници
на културата, от които 12 заселищни могили, 139 тракийски надгробни могили, 60 трако-
римски и средновековни български могили, 20 крепости и 13 некропола.

Античният Дуросторум и Средновековния Дръстър са имали световно значение.
Днес Резерватът включва уникални реставрирани паметници от римската и средновековната
българска епоха. Градът разполага с няколко знакови паметници на културно-историческото
наследство:

Римска гробница (първата половина на IV век) – изключителна художествена и
историческа ценност. Това е най-известният в страната и чужбина античен паметник
на Дуросторум, емблематично творение на късноантичната цивилизация, без аналог в
територията на Късноримската империя, присъства във всички сериозни
изследвания, посветени на тази епоха.
Патриаршеската базилика на патриарх Дамян (първата патриаршеска църква в
българската държава, втора по големина в страната).
Част от колона на хан Омуртаг
Южна  крепостна стена на средновековния Дръстър (реставрирана и експонирана
през 2000 г.).
Средновековният катедрален патриаршески и митрополитски храм на Дръстър-
Силистра и патриаршеската резиденция от Х век. Импозантна трикорабна базилика
до северната крепостна стена на Дръстър, многократно преустройвана в дългата си
история на катедрален храм.
Дворецът на доростолските епископи през V-VІ в. до раннохристиянската
епископска базилика (в централната част на града) в комплекс с руини от римска
вила-урбана (II-III в.).
Мощехранилницата на Св. Дасий Доростолски (урната-саркофаг на този светец се
съхранява в гр. Анкона – Италия). При посещението си в България през 2001 г., Папа
Йоан Павел ІІ дари на Силистра част от мощите (дясната раменна кост) на Св. Дасий,
положени в мраморна мощехранилница (приблизително копие на урната от Анкона),
която днес се съхранява в храма Св. Ап. Петър и Павел.
Турски форт “Абдул Меджиди” (Меджиди табия). Намира се южно от гр. Силистра.
Това е най-запазеният от шестте пункта на фортификационната система по северната

3 Решение на Министерски съвет № 627 от 28.12. 1971 г., актуализирани граници с протокол на НИПК от
1992г.
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граница на Османската империя. Построена е в периода 1841-1853 г. от немския
военен инженер фон Молтке.
Куршумлу джамия - в центъра на гр. Силистра, деклариран паметник на културата от
местно значение.
Гробът на еврейския равин Елиезер Папо (живял в началото на ХІХ век в Силистра,
сред 12-те най-известни равини на Израел). Мястото е почитано като свято. Издигнат
е паметник на брега на р. Дунав, в близост предстои изграждане на синагога.
Арменски апостолически храм “Сурп Аствадзадзин”(Св. Богородица), 1620 г. Това е
най-старият арменски храм в България.
Селата от общината се характеризират с неравномерна наситеност на паметници на

културата, както по брой, така и по характеристика. Общият им брой за всяко село варира от
2 до 15, сградите от 1 до 11, археологическите паметници от 1 до 8, а в половината от селата
църквите също са паметници на културата. За разлика от града, тук преобладаващите
сгради-паметници са от епохата на възраждането, а археологическите – надгробни и
селищни могили и антични и средновековни селища.

Силистра, античният Дуросторум и средновековният Дръстър са свързани с живота и
дейността на известни личности от българската и европейската история;

През 2002 – 2003 г. по програма “Красива България” са реконструирани,
реставрирани и възстановени някои от най-значимите и ценни недвижими паметници на
културата, свързани с различни епохи и цивилизации, с което се подобри достъпа до тях и са
създадени условия за тяхното рационално използване.

Извод: Общината разполага с много добър рекреационен потенциал: гр. Силистра с
регламентирани зони и паметници на културно-историческото наследство, красивото
крайбрежие и р.  Дунав.  Чрез провеждането на добра политика в областта на отдиха и
туризма, същите могат да се превърнат в доходоносна индустрия.

ІІ. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера
1. Население и демографски показатели в общината

Характерно за демографското развитие на страната е намаляването на населението
след 1990 г., което продължава и понастоящем, но през последните години започна
формирането на положителни тенденции4.   Те се изразяват в забавяне темповете на
намаляване на населението, повишаване на раждаемостта, намаляване на външната
миграция и други.

В община Силистра демографските процеси през разглеждания период са близки до
тези на национално ниво. Броят на населението на общината към 31.12.2006 г. е 57 240
души, което представлява 43.14% от общото население на област Силистра и 0.75% от
населението на страната. В сравнение с 2005 г. относителният дял на населението в
общината спрямо общото население на областта е нараснал с 0.03 пункта и се е запазил
същия спрямо общото население на страната.

През периода 2003 – 2006 г. населението на общината е намаляло с 3.72%, като през
последните години темпът на намаляване се забавя и за периода 2005/2006 г. е 0.98%.

Гъстотата на населението в община Силистра през 2006 г. е 111  д/кв. км, която е най-
висока за областта (48,3 д/ кв. км), и е по-висока в сравнение с тази за страната (69,3 д/кв.
км).

На територията на община Силистра има 19 населени места, от които само един град
– общински и областен център гр. Силистра. 6 от населените места са с население под 100
души.  1  от населените места е с население над 7  000  души и 1   -  с над 4  000  души.
Задържането на населението в тези села се обуславя от близостта им до общински център и
възможността за трудова миграция в рамките на работния ден.

4 Източник:  НСИ



Общински план за развитие 2007-2013 г., Община Силистра
Актуализация 2008 г.

12

68.39% от постоянното население на общината живее в града, което е с 2.21% по-
ниско от средното за страната за съотношението градско/селско население. Спрямо
предходните години неселението в общинският център се е увеличило с 0.29 %, дължащо се
на по-добрите възможности за заетост и достъп до социални, здравни, образователни услуги
в сравнение с тези възможности в селата.

Разпределението на населението по възрастови групи е по-благоприятно от средните
стойности на показателя за страната. В общината преобладава групата жители в
трудоспособна възраст и намалява групата на тези в подтрудоспособна възраст.
Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна
възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст.
Влияние върху обхвата оказва както остаряването на населението, така и законодателни
промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.
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фиг. 2. Възрастова структура на населението

Населението в трудоспособна възраст към края на 2006 г. е 37 065 души, или 64.75 %
от общото население на общината. Относителният дял на трудоспособното население в
общината е по-висок от средния за страната с 1.95 пункта. Този показател бележи
нарастване с 1.62% спрямо 2003 г., като се доближава до нарастването му в национален
мащаб – 2%. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с
0.26 %. Това увеличение, сравнено с предишни години е по-малко, защото възрастта за
пенсиониране на мъжете вече е 63 години и не се увеличава всяка година с 6 месеца, както
това продължава при жените. В тази възрастова група преобладават мъжете, като
съотношението между половете е 51.48%:48.52%.

Населението над трудоспособна възраст през 2006 г. е 12 660 души, или 22.12% от
населението на общината (22.6% за страната), като този процент се запазва относително
постоянен през периода от 2003 г. до сега. Това се дължи не само на естественото движение
на населението, но и на изключването от тази категория на част от населението поради
промяна във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към
трудоспособното население. В тази възрастова група преобладават жените с 63.08% спрямо
мъжете – 36.92%.

Относителният дял на населението под трудоспособна възраст е 7 513 души и бележи
трайна тенденция на намаление – от 14.79% през 2003 г. до 13.13% през 2006 г., като 51.48%
от тях са мъже и 48.52% - жени.

Коефициентът на възрастова зависимост5 в периода 2003-2006 г. намалява от 39 на
38.5, като е с 5.8 по-нисък от този показател за страната (44.3). На тази база може да се

5 показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти (под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от
населението в независимите възрасти (от 15 до 64 години)
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направи извода, че нараства относителният дял на населението в общината в трудоспособна
възраст, но за съжаление за сметка намаляване дела на населението под трудоспособна
възраст.

Съотношението между половете в общината показва превес на женското население
51.33% над мъжкото 48.67%, като тази тенденция се запазва постоянна през последните
години и съответства на това съотношение в национален мащаб.

Естественото движение е един от факторите, оказващи влияние на динамиката на
населението и неговата структура по възраст. Коефициентът на раждаемост6 в общината
показва тенденция към запазване на стойността си през периода 2003-2006 г – 6.9‰. Този
показател е под показателя за областта – 8.7‰ и за страната –  9.6‰. Смъртността в
общината през последните години се запазва относително постоянна – около 14.4‰, като
също е под показателя  за областта – 15.3‰ и за страната – 14.7 ‰.

Естественият прираст7 за общината е отрицателен, като от 2003 г. тенденцията е към
намаляване на този показател ( - 7,7‰ през 2003 г. ; -7,5‰ през 2006 г.). За страната в този
период се запазва относително постоянен –  около – 5.1‰.

Механичният прираст на населението8 в общината също е отрицателен –6,6‰ за
2003 г., като през 2006 г. е -2,3‰.  В сравнение с предходни години, интензитетът на
механичното движение на населението на общината през 2006 г. намалява.

Външната миграция обхваща предимно лица в трудоспособна възраст, в повечето
случаи с висока степен на образование и квалификация, като през 2006 г. година се
наблюдава намаляване броя на изселените  - 16,5‰, или с 10‰ по-малко в равнение с 2005
г., което е резулат от повишаване на икономическата активност в общината. Броят на
заселените също намалява – от 19,3‰ през 2005 г. до 14,2 ‰ през 2006 г.

Важна характеристика на населението е образователното му равнище. За периода
между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и относително
нарастване на лицата с висше, полувисше и средно образование, което е характерно и за
всички области и райони в страната. Преобладаващата част от лицата с високо
образователно равнище са в центъра на общината – гр. Силистра.

Общината има пъстър етнически състав. Преобладава българският етнос – 83.17%,
следван от турския – 13.88%, ромския – 1.33% и други етноси – 0.81% (татари, арменци,
евреи и др.). Тук се намира единственото в България село с изцяло руско население –
Татарица.

В религиозно отношение преобладава източно-православното християнство,
следвано от мюсюлманството. На територията на областта е разпространено и
протестанството – адвентисти и евангелисти.

Изводи от анализа на демографските процеси в общината:
Наблюденията върху демографските процеси в общината през последните години
потвърждава оформилата се тенденция за страната към забавяне темповете на
намаляване на населението, повишаване на раждаемостта, намаляване на външната
миграция и други.
Отрицателният естествен прираст се запазва относително постоянен, докато
отрицателният механичен прираст намалява вследствие намаляване на
миграционните процеси.
Качествен показател, даващ най-точната оценка за състоянието и перспективата на
населението е неговата възрастова структура. Съотношението между възрастовите
групи на населението в общината и на национално ниво показва, че повече от

6 Живородени деца на 1000 д. от населението
7 формира се от равнищата на раждаемостта и смъртността
8 определя се от броя на заселените и изселените лица в рамките на една година
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половината от лицата са в активна трудоспособна възраст с тенденция на
увеличаване на техния дял. Наблюдава се тенденция на снижаване броя на
населението в под трудоспособна възраст и нарастване на това в трудоспособна в
рамките на общината; Това означава, че младите поколения, които ще заменят след
време заетите лица и намиращите се на пазара на труда лица от средните възрасти ще
са по-малко, което води до застаряване на населението в общината. Негативното
изменение на възрастовата структура води до икономическото натоварване на
населението от възрастова група 15-64 г. Високите стойности на коефициента на
възрастова зависимост показват, че разходите за издръжка на старите хора за здравни
и социални услуги стават по-големи.
Отрицателно влияние оказва и външната миграция, която за съжаление обхваща
предимно лица в трудоспособна възраст, в повечето случаи с висока степен на
образование и квалификация.

2. Трудова заетост и безработица
Трудовите ресурси са най-значимата за функционирането на стопанството част от

населението. Техните количествени и качествени характеристики предопределят
възможностите за социално-икономическото развитие на общината и страната.

Икономическа активност
Към 31.12.2006 г. трудоспособното население в общината е 37 065 души, като в

сравнение с 2004 г. е намаляло с 310 души, но относителният му дял спрямо общото
население е нарастнал с 1,65%. Икономически активните лица9 през 2006 г в община
Силистра са 18 778. Коефициентът на икономическа активност е 50.66% 10 и се доближава
до средния за страната (51.3%).

Заетост
През 2006 г. заетите лица в предпиятията са 16 063, (от които 87.92% в нефинансовия

сектор), което е 62.27% от общо заетите в област Силистра.. Коефициентът на заетост11 за
община Силистра е 43.34%, като в сравнение с 2004 г. – 36.74%  е нарастнал с 6.6 пункта. За
сравнение, коефициентът на заетост за страната е 46.7%.

През последните 3 години изменения в броя на наетите се наблюдават и в трите
сектора на икономиката. Намалява делът на наетите в първичния (от 5.21% през 2004 г. на
5.07% през 2006 г.) и в третичния (от 68.31% на 66.85%) сектори на икономиката. Наетите
във вторичния сектор бележат нарастване (от 26.49% на 28.08%).

5.07%
28.08%

66.85%

първичен сектор
вторичен сектор
третичен сектор

фиг. 3. Заетост по сектори на икономиката в Община Силистра

9 Икономически активното население включва всички заети и безработни лица
10 Съотношение между икономически активните лица и населението на 15 -64 навършени години
11 Съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години
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Съотношението на заетите в обществения и частния сектор е 32.32%:67.68%, като
това съотношение се променя в полза на частния сектор в сравнение с предходните периоди

Работна заплата
По данни на ТСБ – Силистра, средната месечна работна заплата на заетите по

трудови и служебни правоотношения през 2006 г. е 307.75 лв (360.33 лв за страната) В
сравнение с 2004 г. (258 лв.) средната месечна работна заплата се е повишила с 19.28% и
запазва тенденцията си на повишаване през последните 3 години, като е най-висока за
областта, но все още не може да се изравни с тази за страната.

Безработица12

Въпреки настъпилото през периода 2004 - 2008 г. оживление на трудовия пазар в
посока търсене на работна сила, както за отрасли със сезонен характер, така и със
специфична професионална квалификация и професионални умения, безработицата в
общината варира в диапазона 8 – 10 %. Към 31 януари 2008 г. равнището на безработицата
за общината е 9,62 %, като бележи спад с 3.29 пункта в сравнение със същия период на 2005
г (12.91%.). Въпреки това този показател е с 2.24 пункта по-висок от средния за страната –
7,38 %.

Структура на регистрираната безработица
Съотношението между безработните лица по полов признак се запазва относително

постоянно през разглеждания период – около 62% от безработните лица са жени и около
38% са мъже.

През летните месеци нараства делът на безработните жени, защото характерът на
сезонните временни дейности предлага използването в по-голяма степен на мъжки труд.
Налице е по-голяма еластичност на броя на регистрираните жени при промяна на трудово-
пазарната конюнктура

Професионалната структура на безработните се характеризира с устойчивост в в
процентното съотношение. В сравнение с 2005 г. относителният дял  на безработните без
специалност и професия (36.70%) е намалял с 1.26% през 2008 г. (35.44%).
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0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

2005 2008

с работнически
професии

специалисти

без специалност и
професия

фиг. 4. Професионална структура на безработните в Община Силистра

Безработните с работнически професии (36.6%) са се увеличили с 1.62% (34,98% през
2005 г.). С 0.36% е намалял делът на безработните специалисти (28.32% през 2005 г., 27.96%
през 2008 г.)

12 По данни на ДБТ – Силистра (2005-2008 г)
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фиг. 5. Образователна структура на безработните в Община Силистра

По степен на образование в структурата на безработицата преобладава делът на
лицата със средно специално и професионално образование – 54.29%, като спрямо 2005 г.
(55.16%)  делът им е намалял с 0.87%.   Делът на безработните лица с основно и по-ниско
образование се запазва относително постоянен – 33.16%. Най-малък е делът на безработните
висшисти – 11.92%, като относителният им дял се е увеличил с 0.27% (11.62% през 2005 г.)
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фиг. 6. Възрастова структура на безработните в Община Силистра
Най-висок е делът на безработните в групата между 30 и 50 години – 42.70%, като в

сравнение с 2005 г. този дял е намалял с 4.65 %. Със 7.82% е намалял относителният дял на
безработните младежи до 30 години (14.60% през 2008 г. спрямо 22.42% през 2005 г.)
Значително се е повишил относителният дял на безработните в групата на 50 – 54
годишните – с 12.47% (42.70% през 2008 г. спрямо 30.23% през 2005 г.).

Трайно безработните лица, регистрирани в бюрата по труда в общината повече от
една година намалява от 50.35% през 2005 г. на 47.99% през 2008 г., като безработни до 1
месец са 10.44%, от 1 до 4 месеца – 22.04 %, от 4 до 6 месеца – 7.03 %, от 6 до 12 месеца–
12.50 %, от 1 до 2 години – 15.77 %, над 2 години – 32.22 %.

Безработните лица с намалена работоспособност са 2.4% от всички регистрирани
безработни лица. Относителният им дял нараства с 0.6 пункта през последните 12 месеца.

Община Силистра активно участва в изпълнението на редица национални програми
за временна заетост и мерки по Закона за насърчаването на заетостта. По такива програми и
мерки от 2003 г. насам са били ангажирани над 4 000 безработни лица. За този период
равнището на безработица спадна от 24.5% до около 9.6%.

През настоящата година по програмите на Министерството на труда и социалната
политика са включени 360 безработни лица, като от тях:

81 са започнали работа чрез посредничеството на Бюрото по труда на първичния
трудов пазар;
3 са започнали работа по насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта;
271 по програми за заетост;
223 по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”;
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47 по Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”;
21 безработни са завършили курсове за професионална квалификация
Тенденциите в развитието на заетостта и безработицата очертават нарастване броя на

заетите лица и постепенно слабо намаляване на безработицата.
Изводи от анализа на трудовата заетост и безработицата в общината:
Относителният дял на трудоспособното население в общината спрямо общото
нараства;
Коефициентите на икономическа активност  и заетост се доближават до средните за
страната;
Нараства делът на заетите във вторичният сектор на икономиката в общината;
Средната месечна работна заплата нараства, но е по-ниска от тази за страната;
Коефициентът на безработица е съизмерим със средния за страната;
Необходимо е да да бъдат предприети мерки по отношение на продължително
безработните лица и тези над 50 години в посока стимулиране на ученето през целия
живот за повишаване на пригодността им за заетост.

3. Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на територията на община Силистра е

организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения.
Към 31.12.2007 г. доболничната помощ се осъществява от Диагностично – консултативен
център І /ДКЦ-І – Силистра; 31 броя регистрирани Амбулатории за първична медицинска
практика  /АПМП/, или средния брой на населението, обслужвано от един семеен лекар е
1847. В общината функционират 88 броя Амбулатории за специализирана медицинска
практика /АСМП/, като 85 от  тях са индивидуални, една групова и два медицински
центъра. Здравната система на общината разполага и с 18 медико-технически и 3 медико-
диагностични лаборатории. Стоматологичните услуги се предоставят от 45 Амбулатории за
първична стоматологична практика  /АПСП/

Стационарното (активното) лечение на населението от областта се осъществява в
Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ – Силистра /. "МБАЛ  - Силистра" АД е
най-голямото здравно заведение на територията на община Силистра. Освен населението на
община Силистра в "МБАЛ  - Силистра" АД се лекуват и  пациенти от съседни общини.
Броят на леглата е 360, а използваемостта им е 86,82 % като обезпечеността е 6,06 легла на
1000 души.

Висшият медицински  персонал работещ  в общината е 163 лекари и  49 стоматолози.
Средно един лекар обслужва 351 души, което е по-малко от средното за областта – 395 и по-
високо от средното за страната – 273. Един стоматолог обслужва средно 1 168 души, което е
под средното за областта – 2 140 и за страната – 1 179.

Лекарските практики са оборудвани със съвременна апаратура и разполагат с
необходимите специалисти. Финансовите проблеми пред здравеопазването в Община
Силистра са идентични с тези на другите общини в страната, дори с по-малки възможности
за реализирането на икономии.

Елементи на здравната система в общината са и 4 детски ясли, една детска млечна
кухня, Дом за медико-социални грижи за деца, Център за спешна медицинска помощ в
Силистра с филиали в Дулово, Тутракан, Главиница и Кайнарджа и една Регионална
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.  От септември  2000 г. е разкрито
звено на Детско и училищно здравеопазване с  34 здравни кабинета в училищата и детските
градини. 12 броя аптеки работят по договор с РЗОК.

Общината има достатъчна осигуреност с болнични легла и персонал, а материално-
техническата база е в задоволително състояние. Броят на болничните легла отговарят на
потребностите на населението. Финансовото осигуряване на болниците (по отношение на
лечението на пациентите) се e подобрило с увеличаване броя на клиничните пътеки,
залегнали в Рамковия договор.



Общински план за развитие 2007-2013 г., Община Силистра
Актуализация 2008 г.

18

Основни проблеми на здравеопазването:
Проблем е достъпа до здравна помощ за голяма група лица без здравно осигуряване,
но общината не разполага с необходимите инструменти за решаването му.
Липсва единна концепция и ясни и общоприети приоритети за развитието на
здравеопазването в общината;
Финансовото обезпечаване на системата е незадоволително;
Оборудването и материалната база на здравеопазването са амортизирани;
Ниските възнаграждения на работещите в общинските лечебни заведения пречат на
адекватната им мотивация.

За подобряване здравето на населението и ефективността на здравната
система е необходимо:

Подобряване качеството на болничната и извънболничната помощ;
Подобряване факторите на селищната среда и ограничаване на свързаните с тях
заболеваемост и смъртност от остри и хронични болести;
Провеждане на проучвания и подобряване на профилактиката и здравно образование
на населението;
Изготвяне на общински програми за борба с рисковите за здравето фактори –
тютюнопушене, употреба на алкохол и психоактивни вещества;
Обновяване на медицинска апаратура и осъвременяване на материалната база и
рехабилитация на сградния фонд;
Изграждане на хоспис, осигуряващ  палеативни грижи на пациенти с нисък социален
статус, инвалидизирани и изпаднали в безпомощно състояние хора;

4. Социални дейности и грижи

Социалното обслужване  на територията на община Силистра е осигурено от добре
развита мрежа от социални заведения. Три са специализираните институции:

Дом за стари хора с отделение за лежащи в гр. Силистра;
Дом за възрастни с физически увреждания с. Айдемир ж.к. “ Север”;
Дом за деца, лишени от родителска грижа “Димчо Дебелянов” гр. Силистра.
В тях са настанени общо 340 домуващи възрастни и самотни хора и хора с физически
увреждания и 78 деца, но потребността е много по-голяма.
Социалните услуги в общността се предоставят от:

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания,   който се посещава от 48  деца с
увреждания.

2. Дневен център за стари хора с капацитет от 30 места.
3. Център за временно настаняване на жени и деца, обект на насилие, с капацитет от 10

места – предоставен за управление от СНЦ “Екатерина Каравелова” чрез конкурс.
4. Домашен социален патронаж с капацитет от 280 патронирани лица и филиали в селата

Бабук, Брадвари и Иширково.
5. Клубове на инвалида и пенсионера – 7 в гр. Силистра и 15 в селата, които се посещават

от около 2 000 инвалиди и пенсионери.
За да се подобри ефективността на предоставяните социални дейности и

грижи е необходимо:
Подобряване на жизнената среда в съществуващите домове за стари хора и центрове;
Изграждане на нов Дом за възрастни и самотни  хора и защитени жилища;
Ангажиране на допълнителни ресурси за лични и семейни асистенти и увеличаване
мрежата и броя на патронираните лица;
Развиване на алтернативните форми на социални услуги.
5. Образование
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Общинската образователна система обхваща 13 детски градини, 19 училища, 5
обслужващи звена и 2 учреждения в системата на висшето образование. В тях се възпитават
и обучават 1300 деца, 7000 ученика и 900 студенти.

Образователните институции, включително и обслужващите звена са концентрирани
в общинския център, като в 12 от общинските села не функционират такива. Децата и
учениците от тях са обхванати в средищни детски градини и училища.

Предучилищно образование
Към 2008 г. в община Силистра функционират 13 детски градини – 6 в град Силистра

и 7 в общинските села. В тях са обхванати 1300 деца до 6 –годишна възраст, разпределени в
57 групи, включително и една яслена група с 20 деца в Обединено детско заведение
„Нарцис”. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в 14 подготовителни
групи с 300 деца в детските градини и 3 полудневни подготовителни групи с 55 деца в
общинските училища.

Средната пълняемост на групите в детските градини е 15 деца, в град Силистра - 18
деца, в общинските села - 13 деца.

Сградният фонд се поддържа в сравнително добро състояние.
През 2008 година за възпитанието и обучението на децата в детските градини се

грижат 125 детски учителки и 126 човека обслужващ персонал.
50 % от педагозите са с висше образование, което е с 4% повече, в сравнение с 2005

г., 46 % са носители на професионално-квалификационна степен, или с 30% ръст в
сравнение с 2005 г. Настъпилите нормативни промени и предстоящото въвеждане на
делегирани бюджети в детските градини  наложи да се предприемат стъпки за
„филиализиране” на детски градини с 1 до 3 групи. Градините в селата Бабук, Йорданово,
Брадвари и Айдемир са филиали на средищни детски градини в селата Професор Иширково,
Калипетрово и Айдемир / кв. Деленки/.

Основно и средно образование
През 2008 г. общообразователната подготовка на учениците се реализира в 12

общински училища. Обхванати са около 5000 ученика от І до ХІІ клас.
В общинските училища са оборудвани 30 компютърни кабинета, осигурени са

преносими компютри, мултимедийни проектори и мултифункционални устройства.
В Силистра са създадени условия и подкрепяща среда за 23 деца със специални

образователни потребности , за които са осигурени 4 ресурсни учители.
Учебно-възпитателният процес се води от  436 висококвалифицирани педагози като

91 % са с висше образование (с 3% повече,  в сравнение с 2005 г.),  а 41  % са носители на
професионално-квалификационна степен (с 8% повече, в сравнение с 2005 г.).

Ежегодният спад на учениците в общината и ограничените финансови средства водят
до нисък процент на използваемост (средно 60% за учебната 2007/2008 г., докато през
учебната 2003/2004 г. е бил 78%) и амортизация на сградния фонд в някои училища.

Концентрирането на ученици в ОУ”Отец Паисий”, ОУ”Иван Вазов” и
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” налага в тях обучението да е двусменно.

За период от 5  години броят на учениците е намалял с 22  %.  Значително е
намалението при учениците от началния етап на образованието – 27 % и в прогимназиалния
етап – 28 %. Този процес постепенно ще се пренася в гимназиалния етап, където
намалението е все още минимално -7 %.
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фиг. 7. Сравнителна диаграма на броя ученици и паралелки в Община Силистра

През последните 5 години се наблюдава устойчивост на процента неприбрани и
отпаднали ученици – 1,8 % - 1,9 % поради семейни и социални причини.

Етнически състав
22% от децата и учениците в общинските детски градини и училища са от ромска и

друга етническа общност. Поради местонахождението си СОУ”Юрий Гагарин”, град
Силистра се е обособило като училище, в което 98% от учениците и 100% от децата в
подготвителната група са роми и турци.

Калипетрово Иширково Брадвари Бабук Йорданово
детски градини 58% 61% 100% 60% 94%
училище 62% 70% 100%

Таблица 1. Процентно съотношение на етнически малцинства в учебните заведения

Обслужващи звена
За организиране на свободното време на учениците, за развитие и стимулиране на

техните познавателните интереси и творческите способности се грижат 4 извънучилищни
педагогически учреждения: Център за ученическо, техническо и научно творчество; Център
за работа с деца; Ученическа спортна школа; Народна астрономическа обсерватория “Г.
Галилей”. В тях са обхванати около 1800 ученика от общинския център. С изключение на
Ученическа спортна школа останалите учреждения разполагат с материално-техническа
база,  която е в добро състояние и се използва пълноценно.  Учениците от УСШ ползват
базата на спортни клубове, районно полицейско управление или на училища, което
затруднява организацията и контрола на отделните групи.

Обединено общежитие за средношколци “Младост” е предназначено за възпитание,
обучение и отдих на ученици от VІ до ХІІ клас от цялата страна,  които се обучават в
силистренските училища. Поради ограничение в сградния фонд са обхванати 275 ученика,
като желаещите са много повече.

Финансиране
Община Силистра е от първите четири пилотни общини, работещи в условията на

делегирани бюджети от 1  януари 1998  г..  Със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2008г. от 01.01.2008г. всички училища прилагат системата на делегирани
бюджети.

Средната издръжка на 1 ученик за 5-годишен период, в който пилотно функционира
системата на  делегиран бюджет се променя както следва: 662,21 лв. през 2003 г., 764,72 лв.
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през 2004 г., 827,62 лв. през 2005 г., 900,24 лв. през 2006 г., 999,38 лв. през 2007 г. и 1051 лв.
за 2008 г.

Промените в нормативната уредба дават възможност на общината да осигури
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти. Общата сума за дофинансиране според предварителните проучвания
възлиза на 65 162 лв. като за периода септември – декември 2008г. тя е 19 004 лв., за
периода януари-август 2009г. е 46 158 лв.

В сравнение с 2003 г. числеността на персонала е намаляла с 10%, като най-голямо е
намалението сред непедагогическия персонал – 14%, а на педагозите е 9%. Повишението на
фонд работна заплата, в частност на педагогическия персонал с 42% е резултат преди всичко
на инфлационните процеси, но трябва да се отбележи и факта, че поради ежегодните
съкращения в сферата на образованието остават учители с по-голям стаж и по-висока
квалификация. В изпълнение на Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г.) от 01.01.2008г. е
въведена нова система за заплащане труда на учителя, която диференцира възнаграждението
и създава стимули за усъвършенстване и мотивация за качествено изпълнение на
задълженията. В резултат от 01.07.2008г. средната брутна заплата ще се увеличи с 12%-15%.
Възходящият процес ще се установи като трайна тенденция.

Професионално образование
Шест държавни училища предлагат професионално образование и обучение на

учениците в широк диапазон от специалности. В тях са обхванати около 2000 ученика от
общината и областта.

Демографските процеси в общината и областта са сложили своя отпечатък и в
професионалните гимназии. За две учебни години учениците са намалели с 207, а
паралелките с 12.

Намалението на учениците и системата на делегирани бюджети наложи намаление на
педагогическия персонал в професионалните гимназии с 35,5 щата и на непедагогическия с
32 щата.

Всяка учебна година завършват около 500 средни специалисти, които не се
реализират в достатъчна степен на пазара на труда.

Висше образование
Системата на висшето образование обхваща две звена – Филиал Силистра към

Русенски университет ”Ангел Кънчев” (През 2008 година се обучават около 900 студенти в
редовна и задочна форма) и Учебно-научен център към Висше училище „Земеделски колеж”
в гр. Пловдив ( Обучават се 490 студенти в редовна и задочна форма)

Частно езиково обучение
В град Силистра са сформирани 3 частни езикови формации – Езиков център

„Александър-  Линк”,  Езикова школа „Престиж”  и Езикови курсове „Алегра”.  В тях се
организира езиково обучение за начинаещи и напреднали, както и за деца в предучилищна
възраст по английски, немски, френски, испански, италиански и румънски език.

Неправителствени и други организации
Важна роля в развитието и решаването на проблемите на общинската образователна

система имат Училищните настоятелства, Ученическият парламент и Общинският съвет за
тристранно сътрудничество. Ефективно е сътрудничеството с неправителствени и
международни организации, работещи в сферата на образованието и с маргилизирани
общности: „Детски свят” и „Младежки свят” към Център за работа с деца;  „Екосвят” към
Център за ученическо, техническо и научно творчество; „Еврохоризонти” към отдел



Общински план за развитие 2007-2013 г., Община Силистра
Актуализация 2008 г.

22

„Образование”, както и „Свят за всички”, „Паралели”, Гражданско сдружение „Бъдеще за
Силистра”, „Приятели на света”.

В периода 2005-2008 г в общината са реализирани проекти за над 1 192 000 лв,
финансирани чрез средства от национални и други донорски програми за ремонт на
сградния фонд и подновяване на техническата база, осигуряване безопасността в училище,
осигуряване на достъпна архитектурната среда и равен достъп до образвание, безплатна
закуска и учебници за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст
и подпомагане физическото възпитание и спорта.

Изводи от анализа на общинската  образователна система:
Сградният фонд се поддържа в сравнително добро състояние, предприети са успешни
мерки за привличане на външни средства за модернизация на материално-
техническата база
Създадени са условия и подкрепяща среда за деца със специални образователни
потребности и осигуряване с ресурсни учители.
Намаляващият брой на децата в резултат на демографски и миграционни поцеси през
последните години доведе до закриването на три целодневни детски градини
Демографските процеси в общината водят до ниска средна пълняемост,  висок
процент на маломерни паралелки и наличието на слети паралелки в някои училища в
селата
Намаляващият брой ученици и въвеждане на делегираните бюджети с основно
правило „парите следват ученика” ще задълбочи финансовата криза в училищата с
ниска пълняемост на паралелките и ще изисква предприемане на мерки за
преструктуриране на общинската образователна мрежа не само в селата, но и в
общинския център.
Оптимизирането на училищната мрежа ще наложат съкращаване на персонал и ще
увеличи ръста на безработица сред учителските кадри.
Устойчивост на процента неприбрани и отпаднали ученици – 1,8 % - 1,9 % поради
семейни и социални причини
Все още не е решен въпросът за включване в извънучилищните дейности на
учениците от общинските села.
Въпреки дефицитното финансиране, образователната система съумява да поддържа
добра квалификация на учителите, взискателност към учениците, относително богат
училищен живот и извънкласни дейности.
Отчетено в национален мащаб се наблюдава количествен и качествен дисбаланс, т.е.
търсенето на работни места надвишава предлагането. Същевременно качествените
характеристики на незаетата работна сила не съответстват на качествената структура
на предлаганите работни места.
Процесът на преструктуриране на училищната мрежа трябва да бъде съпътстван с
пакет от мерки за недопускане влошаването на показателите за обхват на
подлежащите на задължително обучение и качеството на образователния процес.
По-пълноценна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в
образователната система и обществото. Интеграционният процес  трябва да е
съпроводен със съхраняване и развитие на културната им идентичност, с
утвърждаване на атмосфера за междукултурно опознаване, сътрудничество и
сближаване.
Общината съвместно  с Регионален инспекторат по образование да формират
политика в областта на професионалното образование и обучение по отношение на
потребността от кадри, професионалното ориентиране на учениците, развитието на
материално-техничаската база на училищата, с цел създаване на по-гъвкава
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образователна мрежа при обучението по специалности и професии, за които
местните фирми могат да осигурят провеждането на производствен стаж и
последваща реализация на кадрите.

6.Култура
Силистра е сред градовете с богато културно и историческо наследство.

Самоуправляващ се град на 19 века, център на патриаршия и пресечна точка на култури на
различни народи, днес 2/3 от съвременния град е обхванат от резерват, съдържащ уникални
реставрирани паметници от римската и средновековна българска култура с национално и
световно значение.

На територията на общината действат 7 професионални културни институти; 15
народни читалища, 3 творчески обединения и групи. Любителските колективи за периода
2004-2007г. са 85 . Работят 12 библиотеки, от които 1 регионална и 11 читалищни.

Професионални културни институти:
Исторически музей съхранява над 60 000 движими паметници на културата. За
периода 2004-2007 г. са отчетени 18 408 посетители, като техният средно годишен
брой е нараснал с 1994 души. Има голям потенциал за развитие на културен туризъм.
С въвеждането на нови форми за комуникация с посетителите – “Нощ в музея”, Ден
на отворените врати и др., посещаемостта се е увеличила с 20 %.
Природонаучен музей “Сребърна” е един от туристическите обекти, посещаван както
от български, така и от чуждестранни туристи. През периода 2004-2007 г. са
регистрирани 22 324 посещения, като средно за една година техният брой се е
увеличил със 736 броя.
Градска художествена галерия е архитектурна емблема на град Силистра. Съхранява
над 1 500 художествени творби във фонда си.  След основен ремонт на сградата тя се
превърна в център на културни събития с новосъздадената концертна зала и с новите
зали за експониране на художествени произведения. През разглеждания период са
регистрирани 13 235 посещения
Регионална библиотека “Партений Павлович” съхранява над 300 000 библиотечни
документа, като в сравнение с 2005 г. техният брой е нараснал с 1653 документа. За
периода 2004-2007 г. е посетена от 39 819 души, като средно годишно техният брой
се е увеличил с около 1100 души. Тя се превръща все повече в място, където
читателите могат да контактуват с книжното богатство на библиотеките в страната и
чужбина.
Радиоцентър Силистра има 4 емисии седмично по 60 минути. Въвеждането на нови
актуални рубрики го прави любим гост във все повече домове не само в Силистра, но
и региона. Преминаването на радиотранслационния център от БТК като собственост
на Община Силистра, дава възможност за по-пълноценното му използване и
увеличаване на финансовите приходи.
Градски духов оркестър е с половинвековна история. Новият репертоар и
комплектоването с нови медни инструменти създаде условия от 2007 г. той да се
превърне в основна и важна музикална формация на територията на Областта. Има
138 участия.
Драматичен театър “Сава Доброплодни” и Куклен театър “Ян Бибиян”

Водещите любителски творчески формации на територията на общината са 49. Сред
тях с особен културен принос – не само в България, но и в чужбина са:

Танцов ансамбъл “Добруджа”;
Детски танцов ансамбъл “Добруджанче”;
Ансамбъл за добруджански танци и песни “Силистра”;
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Смесен хор “Седянка”;
Танцов състав “Ритъм”;
Шлагерни формации: “Златна есен”, Ретро, “Камбанен звън” и група “Чар”;
Балетите “Б2” и “Мечтание”;
Клуб за спортни танци “Елеганс”;
Детски вокални групи “До, ре, ми, фа” и “Щурче”;
Ансамбли за автентичен фолклор от с. Калипетрово, с. Бабук, с. Срацимир и с.
Ветрен;
Читалищни вокални групи работят към всички читалища в общината;
Групата на художниците към Съюза на българските художници провежда ежегодно
пленер “Човек и природа” в с. Ветрен с международно участие;
Литературно сдружение “Реката и приятели” обединява творците от различните
литературни жанрове, представящи нови книги и организират и провеждат срещи с
други писатели и поети.

Най-разпространена форма на културна институция в общината е читалището. Техният
брой е 15 с държавна субсидия от 268 134 лв., като 2 от читалищата са в общинския център,
а другите в -  селата на Община Силистра.  Превръщането им в държавни дейности,
финансирани чрез 46 субсидирани бройки, се отрази положително на тяхната културна
дейност. Все още са недостатъчни средствата за поддържане на сградния им фонд и
оборудването им с компютри.

Културните прояви за населението и гостите на общината  за 2004-2007  г. са 824.
Културните продукти са ползвани от 190 834 души.

В областта на международния културен обмен и фестивална дейност през 2004-2007 г.
в Община Силистра са проведени 13 международни фестивали; 9 фестивала с международно
участие и 8 регионални събора на народното творчество.

През 2004-2007 г. културно-историческите обекти в общината са посетени от 53 967
туристи.

Изводи:
Населението на общината ползва все по-голям брой и по-качествени културни
продукти.
Богатото културно и историческо наследство привлича все по-голям брой посетители
и може да се превърне в база за развитие на културно-познавателен и фестивален
туризъм
За издигане на ново качествено равнище на общинската културна политика е
необходимо осигуряване на финансови средства за подобряване и разширяване на
предлаганите културни продукти
Небходимо е да се разработи дългосрочна стратегия за развитие на културата,
включваща мерки за модернизиране базата на културните институции и институти и
създаване на пакет от туристически услуги – културен туризъм във всички негови
измерения; осигуряване на подходящи условия и регламентиран достъп на
населението на общината до културните дейности и продукти.
Да се утвърди взаимодействието с европейските културни структури и модели за
популяризиране на българското културно наследство и българската култура;
обогатяване обмена на културни ценности и международно сътрудничество за
бъдеща културна интеграция на всички нива.

7. Спорт и младежки дейности
В община Силистра е запазена и добре развита структурата на масовия спорт и

туризъм. Мероприятията от ученическия спортен календар се провеждат редовно и за голям
набор от дисциплини. В общината има достатъчно спортни бази, адекватни на развиваните
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спортове и съответстващи на съвременните норми и изисквания за провеждане на
състезания.

Община Силистра е запазила добри традиции в домакинството на републикански и
държавни първенства по лека атлетика, стрелба с лък, приложно колоездене, Национален
масов крос “Златна Добруджа”.   Всяка година,  в края на м.  август,  Община Силистра
посреща участниците в най-голямата в Европа Международна гребна регата по р. Дунав –
ТИД.  В общината се провежда финалния етап Международния “Пробег на приятелството”,
преминава Европейската щафета на хора с увреждания.

Съвместно със спортните клубове, Ученическата спортна школа, Центъра за работа с
деца и неправителствени организации, Сектор “Спортни и интеграционни дейности”
организира и провежда спортни мероприятия и демонстрации.

За пълноценно осмисляне на свободното време в Община Силистра ежегодно се
изготвя Програма за подпомагане отдиха на децата и юношите, като им се предоставя
възможност за безплатно ползване на спортната база и се провеждат занятия по баскетбол,
футбол, плуване, лека атлетика и джудо.

Учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност се извършва в 16 спортни
клуба по 13 вида спорт - лека атлетика, плуване, баскетбол, стрелба с лък, спортна стрелба,
джудо,  сумо,  шахмат,  карате-до,  борба,  ветроходство,  футбол и волейбол.  В клубовете  са
обхванати над 1100 активно спортуващи деца и ученици от 7 до 19 години, мъже и жени.
В спортните клубове през годините са изградени елитни спортисти  - национални
състезатели по отделни спортове, които достойно представят града и страната ни в
световни, европейски и други международни първенства  като през 2007 г. са завоювани над
60 отличия от държавни и международни състезания.

Структурите, реализиращи младежката политика на територията на Община Силистра
са Център за ученическо техническо и научно творчество, Център за работа с деца,
Читалищата, Училищата, неправителствените организации, Спортните клубове,
Младежките организации.

Община Силистра е една от първите общини в България, която приема да работи
съгласно принципите, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в
живота на общините и регионите. Приети са “Мерки за участието на младите хора в
обществения живот”.

Община Силистра е регионална ЕВРОДЕСК точка, с което се предоставя
възможността младите хора да получават информация за Европейски финансиращи
програми, обучения и работа в чужбина.

В общината работи Комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни на основание чл. 6 от ЗБППМН. Нейни членове са инспектори от
Детска педагогическа стая, психолози, дефектолози, юристи, лекари, социални работници от
ОССП и Бюрото по труда.

През 2007 г. в детска педагогическа стая при РПУ – Силистра са водени на отчет 126
малолетни и непълнолетни лица. Към 01.01.2008 г. на отчет се водят 84 малолетни и
непълнолетни лица.

През 2007 година през ДПС са преминали 41 маловръстни лица. От тях 2 за употреба
на опиати, 17 за бягство от дома и скитничество, 3 за проституция и 19 поради други
основания.

Период Престъпления % Извършители %

2007 г. 26 8.01 25 7.11

2006 г. 48 10.46 42 9.35

2005 г. 80 15.12 60 11.17
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Таблица 2. Състояние на детската престъпност на територията на община
Силистра

 Престъпленията, извършени от непълнолетни деца бележат спад – от 48
престъпления за 2006 г. на 26 за 2007 г., като относителният дял на престъпленията
извършени от непълнолетни спрямо криминалните престъпления като цяло е 8.01% за 2007
г. при 10.46% за 2006 г. Броят на непълнолетните лица заподозрени в извършването на
криминални престъпления също бележи спад - от 42 за 2006 г. на 25 за 2007 г.

Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и
Решение № 669/13.09.2001г. на Общински съвет на територията на община Силистра се
изгради Общински съвет по наркотични вещества, а през 2006 г. Съветът получи
наименованието и статута Областен съвет по наркотичните вещества /ОблСНВ/. Той
разработва, осигурява и координира изпълнението на Общинската програма, чиято цел е
ограничаване на производството, разпространението и злоупотребата с наркотици и
психоактивни вещества.

С изграждането на Областен съвет по наркотични вещества в Силистра се създаде
широка рамка, със силно обществено начало и възможност за работа на специализираните
организации за превенция, предотвратяване, пресичане и ограничаване на наркоманията. С
партньорството на НПО, младежки организации и  спортни клубове, родителите и медиите
се създаде платформа и климат за общо противодействие на това явление.

От 2003 г. с финансовата подкрепа на общинското ръководство е създаден и
функционира Превантивен информационен център по проблемите на зависимостите
/ПИЦ/. Центърът организира разнообразна превантивна дейност в посока намаляване и
предотвратяване на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

Областният съвет по наркотични вещества провежда ежегоден градски мониторинг по
проблемите на употребата, търсенето и предлагането на наркотици. Това дава възможност
да се направи оценка на проблема и изведат основните тенденции, както и да се определят
конкретни цели и дейности в областта на наркотиците на местно ниво.

Противодействие на трафика и разпространението на наркотични вещества на
територията на община Силистра е приоритет в дейността на всички отговорни за това
правоприлагащи институции. ОД “Полиция” и Митница Силистра са основен фактор по
отношение намаляване на предлагането на наркотици. В резултат на дейността на звената
през 2007 г. в община Силистра са заловени общо 12.345 кг. хероин, 6.123 кг. опиум, 0.001
кг. амфетамини, 0.434 кг. канабис, 0.33 кг. растения от рода на конопа.

През 2007 г. в психиатрично отделение на МБАЛ - Силистра не са постъпвали
пациенти със зависимост към психоактивни вещества. През Центъра за спешна медицинска
са преминали 11 пациенти с наркотична зависимост.

През последната година са регистрирани общо 19 случаи на инфекциозни заболявания
сред употребяващите наркотици.

Изводи:
Постигнатите успехи са в резултат на работата на отделните спортни клубове в
общината и активната дейност на техните ръководства;
Не всички училищата на територията на общината поддържат секции по отделните
видове спорт, което води до отлив от масово участие в общински първенства и други
спортни прояви.
Необходимо е привличане на средства за обновяване и поддържане на
съществуващата спортна база и изграждането на нови съоръжения, с което да се
повиши качеството на подготовката и учебно-тренировъчния процес в спортните
клубове.
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За придобиване на знания и умения на младите хора за адаптиране в съвременните
условия е необходимо активното им включване в обществения и политически живот
и повишаване на организационната им култура за развитие на неформално
образование и пълноценно използване на свободното им време
През отчетният период няма извършени тежки криминални престъпления извършени
от непълнолетни лица, забелязва се спад и при най-характерните престъпления
извършвани от непълнолетни лица – кражбите
Основна причина за извършване на  престъпления от непълнолетни лица е ниският
социален статус на семействата, в които живеят непълнолетните.
Най-масово разпространеното наркотично вещество е канабиса и по–специално
марихуаната; увеличава се употребата на синтетични наркотици екстази,
амфетамини, lsd; пазарът на наркотици се разширява;
Спада процента на учениците, употребили поне веднъж в живота си някакво
психоактивно вещество; учениците знаят повече за синтетичните наркотици;
Учениците пушат  и пият алкохол  в няколко пункта по-малко от преди 4 години, но
спада възрастовата граница за първа цигара и първо питие;
Изгради се ясна и последователна система за работа с деца, млади хора  и педагози;
преодолява се страха и неудобството от споделяне на проблеми от родители и близки
на наркозависими;
Проблемът с наркотиците е сложен комплекс от проблеми, който изисква адекватна и
разумна политика, съгласувани превантивни мерки, диалог, сътрудничество и
отговорност на всички институции. Превенция употребата на психоактивни вещества
може да се осъществи само с общите усилия на държавни, обществени,
неправителствени и младежки организации.

ІІІ. Общински бюджет
1.Финансов  анализ на касовото изпълнение на бюджетите на Община Силистра за
периода 2005 – 2007 година

Годините 2005, 2006 и 2007 са съществен период от процеса на финансовата
децентрализация, протичащ в страната ни в следствие прилагане на държавната финансова
политика и процеса на разграничаване на отговорностите на държавно и местно ниво. Този
период е характерен още и с подготовката на страната ни и реалното и присъединяване към
Европейския съюз.

година Първоначален
бюджет в лв

Отчет
31 декември / лв.

разлика

2005 15 708 367 19 910 952   4 202 585
2006 17 716 125 21 077 430   3 361 305
2007 19 951 226 30 055 735 10 104 509

Таблица 3. Бюджет на община Силистра

Разликата от първоначален план и отчетни показатели в края на съответната година се
дължи на предоставените през годината допълнителни средства от министерства и
ведомства за покриване на разходи, извършвани, съгласно изисквания по програми и
проекти /за заплати и осигурителни вноски на заетите по програмите за времанна заетост, за
ДМС на педагогическия персонал във функция Образование, за програмата «Чаша топло
мляко», за вътрешноградски транспорт на ученици и др. допълнителни ангажименти/.

Относителният дял на увеличението на окончателния спрямо първоначалния бюджет е
съответно 26.25% за 2005 г., 28.65% за 2006 г. и 55.74% за 2007 година.
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 Изпълнение на приходите
Реалното изпълнение на заложените планови показатели по приходната част на

бюджетите през годините  е както следва:

Година Реален приход % от годишния разчет
2005 19 910 952 100.40%
2006 21 077 430   92.55%
2007 30 055 735   96.73%

Таблица 4. Реално изпълнение на приходите в бюджета

Бюджетните приходи се разделят на приходи с държавен и приходи с местен характер.
Приходите с държавен характер  включват трансфера на средствата от данъка по

ЗОДФЛ и общата допълваща субсидия,  които са  определени в  ЗДБРБ за съответната
година, средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и други целеви държавни
трансфери.

2005 2006 2007
  1. Преотстъпени данъци по ЗОДФЛ 6 691 291 лв 5 973 458 лв. 6 031 827 лв.
  2. Обща допълваща субсидия 2 967 786 лв 4 818 393 лв. 5 432 683 лв.
  3. Целеви трансфери от ЦБ 476 484 лв.
  4. Целева субсидия за капиталови
разходи
 В т.ч. за делегирани държавни дейности 227 920 лв. 161 373 лв 505 484 лв.
 5. Други целеви трансфери 1 158 927 лв 1 050 927 лв 1 759 616 лв.

Всичко: 11 045 924 лв. 12 480 635 лв. 13 729 610 лв.
Таблица 5. Приходи с държавен характер по отчет към 31.12. на съответната година

В структурата  на държавните приходи се забелязва тенденция на стабилност  на
размера на преотстъпения данък по ЗДДФЛ и увеличение на общата допълваща субсидия.
Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи също бележи  значителен ръст през
2007 г. с около 60% спрямо 2006 и 2005 г.

И през трите години МТСП финансира програмите за временна заетост чрез
общинските бюджети. За 2005 г. са получени трансфери в размер на 1 282 756 лв., през 2006
г.  - 1 052 827 лв., през 2007 г. - 1 082 029 лв.
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Получените субсидии от ЦБ и трасферите между бюджетни сметки са съответно
55.48% за 2005, 58.86% за 2006 и 45.07 % за 2007 година спрямо общите приходи по
бюджетите за съответната година.

Приходи с
общински характер:

 47%

  Приходи с
  държавен  характер:

 53%

Фиг. 9. Средно съотношение между държавни и общински приходи

Приходите с местен характер представляват 44.52% за 2005 г., 41.14% за 2006 г. и
54.93 % за 2007 г. от общия размер на приходите по бюджета за съответната годината.

Специфичните рискове за Община Силистра са свързани с възможността на общината
да получава достатъчни приходи, необходими за покриване на текущите и капиталовите
разходи.

През последните три финансови години Община Силистра бележи ръст както в
приходите с държавен характер,  така и в приходите с общински характер,  в т.ч.  и на
собствените приходи. След прехвърляне на дейността по събирането и администрирането на
имуществените данъци от държавата към общината, тяхната събираемост се е повишила –
123.57% спрямо разчетите в бюджета за 2007 г.

В структурата  на общинските приходи са включени имуществените данъчни приходи,
неданъчни приходи (общински такси, приходи от собственост, продажба на общинско
имущество и други неданъчни приходи), банкови кредити и трансфери.

Имуществените данъчни приходи през тригодишния период  показват тенденция
към увеличение: 2005 г. - 1 136 524 лв.; 2006 г. - 1 438 791 лв.; 2007 г. - 2 088 751 лв.
Значителен дял тук бележи данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден
начин, който през 2007 г. представлява 53.33 % от реализираните имуществени данъци и
10.97% от собствните приходи.

Неданъчните приходи  - през 2005 и 2006 бюджетни години  се забелязва сравнителна
стабилност в размера на постъпленията от тези приходи, което се дължи на запазване
стлуктурата на услугите, които се финансират от общината – детски градини и ясли,
социален патронаж и др. С най-голям относителен дял се запазват във времето приходите от
общински такси - около 45% от неданъчните приходи. В структурата на общинските такси
от своя страна най-голям относителен дял имат таксата за битови отпадъци - средно около
61.90% от всички общински такси, следвана от таксата за административни услуги – средно
– 9.32%, таксата за ползване на детски градини- 6.72% и таксата за ползване на пазари,
тържища и тротоари – 6.06%.

Изпълнението на планираните приходи от тези такси бележи ръст спрямо отчетените
за същия период на предходните години.Това се обосновава от факта, че с Решение на
общински съвет - Силистра беше актуализирана Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите. Изпълнението на приходите от такси за ползване на
пазари, тържища и панаири, за ползване на домашен социален патронаж, за ползване на
детски ясли също бележат ръст спрямо планираните за съответните периоди.

Приходите и доходите от собственост, в състава на които са приходите от наеми на
общинско имущество и земя, приходи от продажба на услуги и др., също следват
тенденцията на увеличение спрямо предходни периоди и представляват съответно 14.5% за
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2005 г., 14.83% за 2006 г. и 9.13% за 2007 г. от реализираните неданъчни приходи, а за 2007
година изпълнението е 104.20% от годишния разчет

Освен приходите с държавен характер и собствените приходи в бюджета на общината
постъпват и средства от обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови
разходи за местните дейности, които според източника на финансиране са държавен приход,
но за местни дейности. Техния размер за периода 2005-2007 година е както следва:

  2005 2006      2007
1.Обща изравнителна субсидия    972 300      1 459 950 1 453 170
2.Целева субсидия за КР за МД 1 196 380      1 391 527 5 125 321

Целевите трансфери за местни дейности са в размер на съответно 223 738 лв.  за 2005 г,
215 305 лв. за 2006 г. и 1 581 854 лв. за 2007 г. в резултат от привличането на външни
средства за реализирането на проекти.

Изпълнение на разходите
Съгласно действащата Единна бюджетна класификация, разходите се отчитат по

дейности,  групи и функции,  като същите са разпределени и според характера на
финансиране на делегирани държавни дейности  и местни дейности, както и по параграфи и
подпараграфи  според вида на разхода.

Вид на разхода 2005 2006 2007
Заплати на персонала 28,48 29,21 23,71
Др.възнаграждения 6,68 6,54 5,13
Осигурителни плащания 10,95 9,07 6,99
Издръжка 38,68 39,91 42,12
Стипендии 0,55 0,49 0,37
Обезщетения и помощи по Реш.на Об.съвет 0,08 1,37 1,17
Субсидии за нефинансови предприятия 0,03 0,08 0,12
Субсидии за организации с нестопанска цел 0,92 0,89 0,82
Членски внос 0,07 0,06 0,10
Разходи за лихви 0,55 0,48 0,14
Капиталови разходи 13,01 11,90 19,33
Всичко: 100% 100% 100%

Таблица 6. Процентното съотношение на видовете разходи по основните параграфи по
отчета на бюджета за съответните години, спрямо общия обем на разходите за

съответната година
Най-голям относителен дял в структурата на разходите по параграфи имат разходите за

издръжка, с тенденция към увеличение – от 7 699 637 лв. през 2005 г., 8 409 327 лв. за 2006
г. и в размер на 12 657 830 лв. през 2007 година., следвани от разходите  за заплати на
персонала по трудови и служебни правоотношения – средно около 27% от общия обем на
разходите, за капиталови вложения – около 15% средно за периода, за осигурителни
плащания – средно около 9% за анализирания период. Почти всички видове разходи, които
се влияят от приложението на пазарните механизми и инфлационните процеси, бележат
тенденция на нарастване във времето.

Утвърдените бюджети за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи за
2005, 2006 и 2007 г. са съответно в размер на 11 256 202 лв., 12 215 698 лв. и 13 980 280 лв.,
в т.ч. дофинансиране в размер на 210 278 лв., 212 663 лв. и 433 121 лв.

Разходите за издръжка в делегираните държавни дейности представляват 21.36% за
2005 г., 23.65% за 2006 г. и 22.86% за 2007 г. от общия обем на разходите.
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В местните дейности разходите за издръжка в относителен дял представляват
съответно 60.72%, 61.98% и 58.80% от общия обем разходи. Намалението на относителния
дял на издръжка в местните дейности се обуславя от факта, че е увеличен  дела на
капиталовите разходи за 2007 година – 31.88% в размер на 5 125 321 лв., в сравнение с
2005г. - 2 389 444 лв и 2006г. - 2 209 663 лв.

В %
Функции Всичко Делегирани

дейности
Местни дейности Дофинансиране

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Изпълн. и законод

органи
15 14,48 13,22 8 8,55 9,40 24 22,04 15,48 30 33,30 48,78

Отбрана и сигурност 1,37 0,56 2,30 0,89 0,13 0,30
Образование 40 36,90 33,55 62 58,11 56,72 14 8,12 14,00 40 39,24 34,15

Здравеопазване 4 4,05 3,70 5 4,99 5,10 4 2,89 2,61
Соц.осигур.,подпомаг.

и грижи
13 13,51 12,03 20 20,69 21,25 4 3,95 4,47 16 7,33 4,50

Жил.строителство и
БКС

21 20,12 28,27 47 47,85 52,84

Поч.дело,култура и
рел.дейности

5 6,26 5,92 5 4,92 6,23 5 7,75 5,49 14 20,13 12,57

Икономич.дейности и
услуги

1 2,76 2,60 0,41 1 5,98 4,52

Разходи, некласиф.в
др.функции

1 0,55 0,15 0,44 1 1,29 0,29

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 7. Структура на разходите по функции

От всичко разходите по функции, най-голям процент разходи са направени за функция
“Образование”-съответно с 62%, 58.11% и 56.72% за периода 2005-2007 година от общия
обем на разходите; следвани от „Жилищно строителство и БКС”, с относителен дял средно
23% за анализирания период;  „Изпълнителни и законодателни органи” (2005 г. – 15%, 2006
г. – 14.48%, 2007 г. – 13.22% от общия обем на разходите по функции) и ”Социално
осигуряване, подпомагане и грижи” с разходи средно 21% за целия период.

През отчетния период са внасяни редовно задълженията по поетия общински дълг –
заеми от банки и лизинги. В края на 2006 г. общинския дълг е в размер на 1 370 589 лв. и
към 31.12.2007 г. размерът му е 165 912 лв. – заеми от банки и лизинги и 163 490 лв. от фонд
“Приватизация”. Безлихвените кредити от набирателната сметка са 110 019 лв.

В резултат на подобряване на бюджетната дисциплина и проведените мероприятия по
мерките на оздравителната програма,  просрочените задължения на община Силистра към
31.12.2007 г. са в размер на 769 242лв., от които 163 490 лв. безлихвения заем от фонд
«Приватизация» и 605 752лв. за местни дейности. От тях 19.13% в размер на 115 873 лв. за
електрическа енергия, 49.92% разходи за външни услуги, за горива вода и капиталови
разходи.

Община Силистра приключи бюджетната 2007 година с преходен остатък в размер на
598 212 лв. бюджетни средства, разпределени в съотношения за делегираните държавни
дейности – 256 540 лв. и за местни дейности – 341 672 лв.

Изводи от анализа на общинския бюджет:
Има положителни резултати в провежданата политика към децентрализация. Най–
голямата крачка е промяната в Конституцията и Закона за местни данъци и такси,
които дават данъчни правомощия на общините от 2008 г. Наблюдава се
продължаване на тенденцията за преструктуриране на общинските приходи. Голям е
делът на трансферите, които не се планират в общинския бюджет, но се отчитат в
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него. Почти всички държавни трансфери са целеви, което ограничава разходните
правомощия на местните власти.
Темпът на прираст на средствата за делегирани услуги е изключително нисък – под
равнището на инфлация, което означава реално намаление на финансовите ресурси.
Това се отнася за всички видове разходи – по икономически елементи и по функции.
Анализът на ефективността показва противоречиви резултати. От една страна
намаляват разходите за общо управление, разширява се мрежата от заведения за
услуги, расте броя на клиентите на дейностите за социално подпомагане и други, а от
друга – ефективността в образованието спада: брой ученици в едно училище, разходи
за един ученик, покритиване на разходите за детски градини от съответната такса
намалява и др.
Необходимо е да се преосмисли цялата логика на делението на дейностите на
делегирани от държавата и местни. Да се осигурят нови приходоизточници на
общините, срещу прехвърляне на делегирани дейности, които не са обект на
национална политика.
Необходимо да се засили прозрачността, ефективността и ефикасността на
използването на публичните средства. Възможност за това е засилване на
децентрализацията на местно равнище и ненамеса на централната власт във
вътрешнообщинските проблеми и отношения.

VІ. Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на Община Силистра
1. Тенденции в развитието на икономиката
1.1. Количествена и качествена характеристика

Промишлеността има водеща функция в икономиката на град Силистра, но почти
напълно отсъства в икономиката на останалите населени места от общината. Отрасловите
сектори с реални пазарни позиции са представени от предприятия и фирми на
преработващата промишленост, търговия и ремонт, строителство, хотели и обществено
хранене, транспорт и съобщения, селското стопанство, операции с имущество и бизнес
услуги.

Общият брой на фирмите13 от нефинансовия сектор през 2006 г. е 2235, което
представлява 65.37% от всички активни фирми в областта. Спрямо 2004 г. техният брой се е
увеличил със 13 .

46.93%

11.23%

8.90%

8.64%

6.17%

5.46%
4.69%

4.21%
2.06%

0.09%0.81%

0.04%

0.04% търговия и ремонт

преработваща промишленост

операции с имущество и бизнес услуги

хотели и обществено хранене

транспорт и съобщения

здравеопазване

селско, ловно и горско стопанство

строителство

други услуги

образование

електроенергия, газ и вода

рибно стопанство

добивна промишленост

фиг. 10. Разпределение на фирмите в общината по сектори

Най-голям относителен дял от общия брой фирми имат фирмите от отрасъл търговия
и ремонт – 46.93%, преработваща промишленост – 11.23%, операции с имущество и бизнес

13 По данни от ТСБ - Силистра
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услуги – 8.90%, хотели и обществено хранене – 8.64%, транспорт и съобщения – 6.17%,
здравеопазване – 5.46%, селско, ловно и горско стопанство – 4.69% и строителство – 4.21%.
Не се наблюдават съществени промени в броя на фирмите по отраслови сектори спрямо
предходните години.

През периода 2004-2006г. броят на заетите лица в нефинансовите предприятия на
територията на общината е нараснал с 2.86% (от 13 730 души през 2004 г. на 14 122 души
през 2006 г.), докато средно за страната броят на наетите се е увеличил с 5.36%

В структурата на наетите лица по трудови и служебни правоотношения по отраслови
сектори не се наблюдават съществени промени.

2004 г. 2005 г. 2006 г.
Отраслови сектори  РБ Сс РБ  Сс РБ  Сс
Селско, горско стопанство, лов и риболов 3.35 5.21 3.21 4.95 2.92 5.07
Добивна индустрия 1.43 0.70 1.35 0.83 1.31 0.95
Преработваща индустрия 28.19 25.79 27.86 26.50 27.63 27.13
Производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода 2.71 2.46 2.62 2.12 2.45 1.61
Строителство 5.56 6.30 6.51 7.16 7.33 7.85
Търговия, ремонт на автомобили и битова
техника 14.01 15.56 14.34 14.85 14.85 15.22
Хотели и ресторанти 3.69 2.63 3.82 2.83 4.02 3.33
Транспорт, складиране и съобщения 7.57 5.24 7.36 5.15 7.15 4.96
Финансово посредничество 1.44 1.34 1.54 1.13 1.68 1.09
Операции с недвижими имоти,
наемодателна дейност и бизнесуслуги 5.79 2.16 5.89 2.07 6.24 2.03
Държавно управление 5.51 7.20 6.02 8.82 5.92 7.53
Образование 8.99 9.40 8.86 9.04 8.41 8.69
Здравеопазване и социални дейности 6.21 9.16 5.76 8.72 5.60 8.54
Други дейности, обслужващи обществото и
личността 5.55 6.86 4.86 5.83 4.50 6.00

Таблица 8. Сравнителна таблица за структурата на наети лица по трудово и
служебно правоотношение по отраслови сектори в  България и община Силистра в %

С най-голям дял на наетите лица е преработващата индустрия спрямо общия брой
наети (27.13% за 2006 г., 26.50% за 2005 г. и 25.79% за 2004 г.). Докато в национален мащаб
се наблюдава тенденция към намаляване на относителния дял на наетите в този сектор с
0.56% за периода, в общината се наблюдава нарастване с 1.34%. На следващо място с
15.22%  е делът на наетите в сектор “Търговия,  ремонт на автомобили и битова техника”,
като е близък до средния за страната. Относителният дял на наетите лица в строителството –
7.85% е по-висок от средния за страната – 7.33%, като  нарастването му (1.55% спрямо 2004
г.) е по-високо в сравнение със средното за страната – 0.82%. Наетите в аграрния сектор са
6.32%. В действителност заетостта в този сектор е много по-голяма, тъй като статистиката
не отчита самонаетите в малките натурални и полу-пазарни стопанства. Въпреки по-високия
темп на нарастване на относителния дял на наетите в сектор “Хотели и ресторанти” - 0.7%,
в сравнение средния за страната – 0.33%, делът на наетите в този сектор остава по-нисък с
0.69% от средния за страната. През разглеждания период намалява делът на наетите в
секторите “Държавно управление”, “Образование” и “Здравеопазване и социални дейности”,
което е аналогично на тенденцията в тези сектори за страната.
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Резервите за увеличаване на наетите в “преработващата промишленост” са
значителни. Наред със стимулиране на инвестиции в нови производства, решение може да
се търси и чрез междуобщинско и областно коопериране на сходни производства – развитие
на бизнес мрежи и клъстери.

Потенциал за увеличение на наетите лица (с оглед откриването на фериботни връзки
и членството на България в ЕС), има и в секторите “транспорт” и “търговия”.

отраслови сектори
произведена

продукция
дълготрайни

материални активи
приходи от
дейността

разходи за
дейността

нетни приходи от
продажби

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

селско, ловно и
горско стопанство

27
295

29
006

30
979

29
104

32
131

34
786

93
298

37
508

38
686

31
018

36
881

36
422

31
827

34
490

36
479

% 10.45 9.71 8.67 17.19 17.55 15.5 6.77 6.85 5.61 6.47 6.93 5.57 6.6 6.53 5.37

рибно стопанство ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

добивна
промишленост ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

преработваща
промишленост

110
813

134
490

171
543

51
029

67
316

83
743

124
871

149
894

199
319

124
148

143
149

187
315

121
423

147
613

195
774

% 42.44 45 48.01 30.13 36.76 37.33 25.37 27.09 28.9 25.92 26.92 28.63 25.18 27.18 28.82

електроенергия, газ
и вода ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

строителство
35

037
37

499
43

517 5 567 4 879 9 835
37

911
42

064
46

805
35

826
38

001
42

429
37

641
41

768
46

303

% 13.42 12.55 12.19 3.29 2.66 4.38 7.7 7.6 6.79 7.47 7.15 6.48 7.81 7.69 6.82

търговия и ремонт
45

774
46

853
49

711
39

387
32

190
34

515
244
192

262
844

331
586

257
904

255
869

321
781

237
904

255
869

329
465

% 17.53 15.68 13.92 23.26 17.58 15.39 49.62 47.49 48.07 49.63 48.11 49.18 49.63 48.11 48.5
хотели и
обществено
хранене 2 899 2 334 4 367 1 693 1 809 9 281 5 158 5 769 7 789 4 823 5 387 7 359 5 153 5 761 7 762

% 1.11 1.08 1.22 1 0.99 4.14 1.05 1.04 1.13 1.01 1.01 1.13 1.07 1.06 1.14

транспорт и
съобщения

16
923

21
312

24
793 9 911

11
524

14
456

20
513

24
534

29
801

20
541

24
125

27
615

20
362

24
400

29
604

% 6.48 7.13 6.94 6 6.29 6.44 4.17 4.43 4.32 4.29 4.54 3.76 4.23 4.49 4.36

операции с
имущество и
бизнес услуги 4 232 5 410 5 616 4 289 5 279 5 665 5 109 6 371 6 786 4 418 5 115 5 244 5 045 6 325 6 511

% 1.62 1.81 1.57 2.53 2.82 2.53 1.04 1.15 0.98 0.97 0.96 0.8 1.05 1.16 0.96

образование 142 154 268 173 161 268 143 139 223 172 154 268

% 0.05 0.05 0.08 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04

здравеопазване 6 450 7 607 9 277 4 959 4 345 7 594 9 388
10

219
10

833 9 768
10

924
10

441 6 514 7 667 9 311

% 2.47 2.55 2.6 2.93 2.37 3.39 1.91 1.85 1.57 2.04 2.03 1.6 1.35 1.41 1.37

други услуги 1 853 2 355 2 586 ~ ~ ~ 1 952 2 533 3 201 2 069 2 769 3 056 1 946 2 530 3 198

% 0.71 0.79 0.72 0.4 0.46 0.46 0.43 0.52 0.47 0.4 0.47 0.47
 261
123

298
847

357
147

169
339

183
126

224
321

492
116

553
415

689
743

479
335

531
845

645
350

481
936

543
154

679
198

Таблица 9. Основни показатели на стопанските единици за периода 2004-2006 г.в
хил.лева14

~ - няма предоставени данни

14 По данни от ТСБ - Силистра
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През 2006 г. произведената продукция бележи ръст с 36.77% спрямо 2004 г., като
темпът на нарастване се е повишил с 5.06 пункта за периода 2005/2006 спрямо периода
2004/2005 г.

Приходите от дейността на предприятията нарастват с 40.16% през 2006 г. спрямо
2004 г., докато увеличението на разходите от дейността е по ниско – с 34.63% през 2006 г.
спрямо 2004 г.

В последните години, въпреки трудностите, нетните приходи от продажби бележат
ръст - през 2006 г. са се увеличили с 40.93% спрямо 2004 г. В общата структура на нетните
приходи с най-голямо значение през 2006 г. е сектор търговия и ремонт, формиращ 48.5% от
общите приходи, следван от преработваща промишленост – 28.82% и строителство – 6.82%
и селско стопанство – 5.37%. Тези отрасли формират над 89% от нетните приходи от
продажби и са структуроопределящи за общината. В бъдеще се очаква те да запазят
водещите си функции, но е необходими значително повишаване на тяхната
конкурентоспособност. От останалите сектори транспортът допринася 4.36% за нетните
приходи, като се очаква с реализирането на инфраструктурните проекти и увеличаване на
товаропотока увеличаване на делът на отрасъла в общинската икономика. Реализацията на
тези проекти може да окаже съществено влияние и върху строителството.

Разходите за придобиване и придобити дълготрайни материални активи дават
информация за инвестиционната дейност на стопанските субекти в общината.. През 2006 г.
те са нарастнали с 32.47% спрямо 2004 г., което представлява 1.26% от тези за страната. В
национален мащаб това увеличение е със 78.33%.

Средният разход за дълготрайни материални активи на човек от населението в
община Силистра за 2004 г. е 2 888 лева на човек, а през 2006 г. – 3 919 лв. Най-висок е
делът на инвестициите, реализирани от сектор преработваща промишленост – 37.33%,
търговия и ремонт – 15.39% и селско стопанство – 15.5%.
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фиг. 11. Основни показатели на стопанските единици по отраслови сектори за 2006 г. в
%

Преработващата промишленост има най-голям относителен дял в произведената
продукция в общината – 48.01% и в инвестициите в дълготрайни материални активи –
37.33%. Тя заема второ място като относителен дял по приходи и разходи от дейността  и
нетни приходи от продажби – около 28%.

Второ място по относителен дял на произведената продукция - 13.92% и инвестиции
в дълготрайни материални активи – 15.39% заема секторът на търговията и ремонта, но по
приходи и разходи от продажби и нетни приходи от продажби е на първо място – около 49%
от общите за общината.
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Строителството е на трето място по относителен дял от общата произведена
продукция в общината - 12.19%, но е реализирало значително по-малко инвестиции – 4.38%
от общия дял, както и около 6.5% от приходите и разходи от дейността и нетните приходи
от продажби.

8.67% е относителният дял на произведената продукция от селското стопанство, но с
15.50% е на второ място по инвестиции в дълготрайни материални активи в общината.

Разпределението на броя на предприятията според броя на заетите в тях бележи
тенденция към увеличаване на относителният дял на предприятията със заети от 10 до 49 за
сметка намаляване броя на микро-предприятията – с до 9 заети и големите предприятия –
над 250 заети.

89.39%

8.59%

1.79%

0.23%

до 9
 от 10 до 49
 от 50 до 249
 над 250

фиг. 12. Процентно съотношение на нефинансовите предприятия според брой заети в
тях

Най-голям е делът на микрофирмите  - 89.39%, като в последните години техният
брой намалява. Най-голямо е увеличението в броя на малките фирми, което се дължи
основно на преминаването на предприятия от “долната” и “горна” категория. Големите
предприятия представляват едва 0.23% от активните стопански субекти.

1.2. Развитие на малките и средни предприятия
В микрофирмите в общината (89.39%) работят 31.77% от общо заетите лица, или

средно 2.25 заети в една фирма. На тях се пада 18.6% от общо произведената продукция в
общината през 2006 г., 25.37% от реализираните инвестиции и около 29% от приходите и
разходите от дейността и нетните приходи от продажби.

50% от микрофирмите развиват своята дейност в сектора търговия и ремонт и
осигуряват заетост на 47.77% от работещите в микро предприятията.

Малкият размер на фирмите определя ориентацията им към обслужване на местните
пазари. Това показва, че дейността на фирмите е силно зависима от колебанията в местната
икономика.

Фирмите от групата на малките предприятия (8.59% от всички фирми в общината)
осигуряват заетост на 26.29% от работната сила в предприятията. Най-голям е делът на
заетите в преработващата промишленост -  около 35%. 36.38% е делът малките фирми в
общия размер на инвестициите в общината. Около 27% са реализираните от тях обороти.
При тях е увеличен делът на клиентите от други общини и области,  но все още нисък на
чуждестранните пазари.

Групата на средните предприятия – 1.79% от общия брой фирми в общината –
осигурява заетост на 3 959 души или на 28 % от работещите лица, като 59.85% от тях са в
преработващата промишленост.

Не се забелязват значителни промени в структурата на заетостта в малките и
средните фирми от региона. Постепенно намалява относителният дял на заетите в микро и
средните предприятия, като се увеличава с около 2% относителният дял на заетите в
малките предприятия (от 10 до 49 заети). Средната заетост на една фирма в общината се
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запазва относително постоянна през 2004-2005 г. – около 6.1 души в една фирма, като през
2006 г. нараства на 6.32 души в една фирма. Това е индикатор, че заедно с намаляваненато
на размера на големите фирми тече процес на уедряване на микро фирмите.

Средната заетост в различните сектори през периода 2004-2005 г. се запазва
относително постоянна – около 11 души в строителството, около 8 души в селското
стопанство, 6.8 в транспорт и съобщения, 3 души в хотели и обществено хранене.
Единствено в преработващата промишленост средната заетост леко се увеличава – до 18.56
души през 2006 г. (при 18 дущи през 2005 г.) Свитото потребление, липсата на опит в
мениджмънта и маркетинга са основна причина за консервативното поведение на
предприемачите спрямо откриването на нови работни места.

 Основни проблеми пред частните предприемачи за неизползване на финансиране от
търговските банки са високият риск поради неблагоприятната конюнктура, утежнената
процедура в банковата система и липсата на гаранции.

Въпреки наличието на достатъчно информация за неправителствени организации,
подпомагащи частния бизнес, търсенето на съдействие и помощ от техните експерти е слабо
за района. Организациите, които пряко подпомагат малкия и среден бизнес в района са:
Силистренска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара,  Агенция за
икономическо развитие и инвестиции и Агробизнес центъра/Бизнес-инкубатор - Силистра.

Основни изводи за развитието на икономиката в общината:

Постепенно намалява влияние на аграрния сектор в общинската икономика.
В последните години започна преодоляване изоставането на общината от средните за
България основни икономически показатели (БВП, инвестиции, икономическа
активност и др

Постепенно нарастват количеството произведена продукция и броя наети лица.
Повишава се инвестиционната активност на местните и външни фирми, водеща до
повишаване на местната конкурентоспособност.
Новоизграждащата се бизнес инфраструктура е предпоставка за развитието на
икономиката в общината и привличане на нови производства.
Голямо е влиянието на сектора търговия и ремонт,  в който работят 47% от активно
действащите фирми, допринасящи с 48% от нетните приходи от продажба. Това
показва тяхната висока добавена стойност.

Нараства делът на произведената продукция от преработващата промишленост,
формираща 33% от заетостта в общината.

Постепенно увеличаване делът на малките предприятия, предимно за сметка на
микро фирмите.

1.3.Отраслова структура на промишлеността
1.3.1. Хранително-вкусовата промишленост е един от водещите подотрасли на

промишлеността в Силистренска община. С приватизацията и изграждането на малки
предприятия се създадоха условия за затваряне на производствените цикли. За развитието и
благоприятстват наличието на разнообразни суровини, транспортните връзки,
производственият опит на населението и наличието на пазари. Застъпени са няколко
подотрасъла:

Месодобив и месопреработване –  най-голямата фирма е МЕКОМ АД.  Тя е
единствената в страната с лиценз за износ на месо и месни произведения в ЕС и квота
за износ на трупно месо от дребни преживни животни за чужбина. Други фирми за
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месопреработване са “Актуал” ООД  и “Оливия” ООД в гр. Силистра. Двете
предприятия са в процес на въвеждане на системата НАССР.
Млекопреработване – единствена фирма за производство на млечни продукти е
“Лактоком”ЕООД в Калипетрово
Мелничарска промишленост – много добре е развита поради наличието на богата
суровинна база. Най-голямата мелница в общината е собственост на «Първи май» АД
Силистра, която изнася разфасовки от брашно.
Преработка на плодове и зеленчуци – застъпено е във основната производствена
дейност на «Фрутиком» ООД с. Калипетрово, които консервирайки зеленчуци и
малко плодове ги експортират в страни от бившия Съветски съюз. На територията на
общината, в близкото село Полковник Ламбриново има хладилна база за плодове и
зеленчуци собственост на Софийската фирма «Алда интернешънъл» ЕООД. Базата
изкупува, замразява и изнася плодове, зеленчуци, подправки.
Производство на алкохолни напитки –  фирма “Владимир Дистилърс Къмпани”  –
гр. Силистра. Произвежда високо и нискоалкохолни напитки. Предприятието
разполага със собствени лозови насаждения. В гр. Силистра се бутилира бира с
марката “ММ” и се произвежда силистренска кайсиева ракия.
Широко застъпено е производството на хлебни и сладкарски изделия и безалкохолни
напитки, ориентирани към потребителските центрове в България и Румъния.

1.3.2. Дървопреработване и мебелна промишленост
Продуктовата структура на дървопреработването е силно стеснена, поради

замразяване на производствената дейност на част от големите фирми, предствлявали
отрасъл в близкото минало – Лесопромишлен комбинат. Тази дейност в момента се
реализира от средни и малки дървопреработващи предприятия. Те произвеждат строителен
материал, дограма, дървесно-влакнести плоскости (ФАЗЕРЛЕС ЕАД – Силистра).

Фирми, произеждащи мебели на територията на общината са «Скат Дизайн»,
«Дебора», «Дебора – Димов» и др.

1.3.3. Машиностроене
През последните години нараства дейността на машиностроителните предприятия. В

общината функционират:
“Хром” АД – произвежда неръждаеми умивалници, домакински съдове и прибори,
бойлери на твърдо гориво и комбинирани, алуминиеви изделия, бензинови лампи и
машини за хранително-вкусовата промишленост.
ЗММ “Стомана” АД – произвежда комбинирани дървообработващи машини и
отливки от сив чугун.
«Лесилмаш 98» АД – производство и ремонт на нестандартно оборудване  за
въгледобива, химическата и целулозно-хартиената промишленост.
«Топметал» ООД – проектиране и производство на дървообработващи машини

1.3.4. Електроника
“Оргтехника” АД - гр. Силистра. В производствената й листа към момента са
включени касови апарати и системи, таксиметрови апарати и други. На
предприятието се пада основният дял на пазара в България на касови и таксиметрови
апарати, но това е недостатъчно за мощностите на дружеството, поради което над
50% от продукцията е предназначена за износ. Традиционни партньори са страните:
Румъния, Украйна, Словакия, Гърция, Малта.  Дружеството реализира проект на
етап разработване на лабораторен образец за изпитание на модулни соларни
електростанции.
“ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК” ООД  – конструиране и производство на
високотехнологични електронни изделия
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1.3.5.Други
· “Каумет" АД – гр. Силистра – произвежда технически каучукови изделия.
· “Поларис – 91” ЕООД – гр. Силистра – добива и преработва инертни материали от р.

Дунав.
· По-големи шивашки фирми са: ЕТ “Гепард”, “Дунав” ЕООД,  ТПК “Добруджанка” –

гр. Силистра. Продукцията им е насочена към външния пазар – Германия, Белгия,
Италия и други.

1.4. Структура на износа на предприятията от промишлеността
В структурата на износа на предприятията от промишлеността най-голям дял се пада

на машиностроенето, следвано от химическата промишленост и хранително-вкусовата
промишленост.

Все още износът на предприятията от хранително-вкусовата промишленост заемат
малка част от квотата на България за износ на продукти от растителен и животински
произход в страните от Европейския съюз.

Инвестиционната активност на предприятията от сектор промишленост нараства. По
данни на местните клонове на банки най-висок процент инвестиционни кредити се теглят от
фирми, които инвестират в областта на селското стопанство. Значително по-висок е
процентът на оборотните кредити.

1.5. Чуждестранни инвестиции
Чуждестранните инвестиции играят изключително важна роля за икономическото

развитие на община Силистра. Те са основен фактор за осигуряване на допълнителните
финансови ресурси за преструктуриране на икономиката в общината и развитието на
капиталовите пазари. Равнището на инвестициите през следващите години ще определя
характера на икономическия растеж на общината.

Въпреки наблюдавания през последната година спад, България е сред водещите
инвестиционни дестинации в света и има положителни перспективи в среден и дългосрочен
план.

За периода 1992-2006 г. Област Силистра е привлякла едва 0.03% от общия обем
преки чуждестранни инвестиции в България или 6.1. млн. щ.д., което и отрежда 25 място в
България. Показател за нарастващ инвестиционен интерес е фактът, че през 2004-2006 г. са
привлечени над 80% от тези средства. Основни конкуренти в привличането на
чуждестранни инвестиции са областите Варна, Русе, Добрич и Шумен.

Важен проблем пред местните власти е преодоляването на административните
бариери пред инвеститорите в региона.

Ниското ниво на преки чуждестранни инвестиции в общината се дължи от една
страна на недостатъчния инвестиционен маркетинг, а от друга страна – на липсата на
конкретни инвестиционни възможности към външните инвеститори.

Отраслите на икономиката, които представляват интерес за чуждестранните
инвеститори в областта са търговия и услуги, селско стопанство и дървопреработваща
промишленост. Туризмът обаче все още не е достатъчно привлекателен за инвестиции и не е
конкурентоспособен спрямо близките черноморски курорти – Варна, Балчик, Албена и др.

В последните години започна реализацията на няколко крупни инвестиционни
проекта, които оказват съществено влияние върху икономиката в общината.

БРОСС Холдинг АД започна през 2007 г. реализацията на проект „Индустриален
Парк Силистра”. В рамките на три години се очаква да бъдат инвестирани 20 млн.лв, като се
очаква да бъдат разкрити допълнително около минимум 200 нови работни места, а косвено
участващите при реализиране и последваща експлoатация да надхвърлят 500. Програмата се
осъществява с помощта, консултациите и по технология на една от най-големите
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високотехнологични и производствени компании в света – The Dow Chemical Company,
както и някои други европейски партньори.

Дунавски индустриален парк АД, дружество в състава на «Алфа финанс холдинг»
АД, като концесионер на фериботния терминал Силистра-Кълъраш, инвестира близо 2.5
милиона лева за изграждане на обособен РО-РО терминал до изградените от държавата КПП
и пътната връзка до терминала. Едновременно с откриването на фериботната линия стартира
и дейността на индустриална зона на територията на 40 ха, разполагаща с 900 м кейова
стена, която предстои да бъде оборудвана като многофункционално пристанище. Тя ще
предлага благоприятни условия за инвеститори, които искат да се възползват от създадената
инфраструктура за развитие на логистични и индустриални дейности. Общите инвестиции
надхвърлят 13 млн. Евро, като за доизграждането на пристанището и зоната в следващите 2
години ще бъдат вложени поне още толкова средства.

Изводи:
В резултат от реализирането на редица инвестиционни проекти се възстановява и
развива промишлената зона на гр. Силистра
Необходимо е Общината да позиционира по най-добрия начин своите инвестиционни
възможности, така че да привлече голям брой от влизащите в страната инвестиции,
както и да поддържа благоприятна среда за тяхното развитие
Повишава се атрактивността на общината, което води до привличане на нови
инвеститори

Анализът и оценката на промените в промишлената структура на Силистра дава
основание за следните изводи:

Състоянието на промишлеността в община Силистра се определя от състоянието на
голям брой фирми (2235). Тази многобройност на фирмите в общината определя
необходимостта от подпомагане и модернизиране на промишлената структура на
града и общината.
Наблюдаваните структурни промени водят до преобладаващ дял на преработващата
промишленост, които  имат важно значение за ангажиране на женска работна сила,
чиято трудова реализация има определени проблеми на пазара на труда в общината, и
оползотворяването на значителния аграрен потенциал на общината и областта.
Перспективите за развитие на тези производства са благоприятни и се очаква тяхното
нарастване в бъдещ период.
Наукоемките отрасли формират малък дял от структурата на промишлеността, което
е една изключително неблагоприятна тенденция. Тя следва да бъде пречупена и чрез
средствата на местната икономическа политика и устройството на територията,
включително чрез изграждане на съвременно екипирано пространство под формата
на индустриален технопарк.
В структурата на промишленото производство преобладава делът на малките и
микро-предприятия. По-голямата част от изградените нови частни фирми са в
групата на малките (със заетост до 49 човека) и микропредприятията (със заетост до
9 човека).
Независимо от трудностите, Силистра има важни позиции в промишленото развитие
на областта и района и разполага с конкурентноспособни и перспективни фирми.
През последните години се наблюдава процес на оживление в промишленото
производство. Прогнозите затвърждават наблюдаваната положителна тенденция за
повишена динамика в развитието му.
Все повече фирми от региона обръщат сериозно внимание на внедряването на
системи за управление на качеството и околната среда, добри производствени
практики и HACCP. Те са задължителни, за да се изнасят стоките на българските
фирми в страните от Европейския съюз.
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Промишлените предприятия са локализирани основно в град Силистра.  В селата на
общината няма промишлено производство. Производство на каучукови изделия е
локализирано в с. Айдемир (фирма “Каумет”).
Нарастващата инвестиционната активност на фирмите от общината и реализирането
на крупни инвестиционни проекти на външни инвеститори постепенно повишава
атрактивността на общината и нейната конкурентоспособност
Повишаването на инвестиционната активност и откриването на нови работни места в
частния сектор са основните причини за позитивното развитие, като тук важен
фактор е политиката за понижение на облагането на труда,  която безспорно влияе
стимулиращо за бизнеса и за работната сила.
Ръст на заетостта в следствие развитие на икономиката, промени в данъчната
политика и подобряване на пазарните условия
Квалификацията и мотивацията на човешките ресурси е важен фактор за устойчивата
конкурентоспособност на местните фирми. Наличието на работна сила със
специализирани познания и умения е от особено значение за развитието на фирмите

1.6. Строителство
Към 20.05.2008 г. 29 фирми на територията на общината15 са вписани в

Професионалния регистър на Строителя16.  19 от тях са регистрирани за изпълнение на
обекти от първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, като 2 от тях могат да
изпълняват обекти от І до V категория, 2 – от ІІ до V категория, 5 – от ІІІ до V категория и
10 – от ІV и V категория. 9 от фирмите са регистрирани за изпълнение на обекти от втора
група – строежи от транспортната инфраструктура, 3 то тях могат да изпълняват обекти от І
до ІV категория, 2 – от ІІІ и ІV категория и 4 – от ІV категория. За изпълнение на строежи от
енергийната инфраструктура (трета група)  са регистрирани 4  фирми –  една от І до ІІІ
категория и 3 за ІІІ категория. 7 от фирмите са регистрирани за изпълнение на строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на
околната среда, като 3 от тях имат право да изпълняват обекти от І до ІІІ категория, 2 – от ІІ
и ІІІ категория и 2 – ІІІ категория.

Извод: Работещите на територията на общината строителни фирми имат капацитет –
опит, механизация и квалифицирани кадри, да изпълняват проекти за изграждане,
реконструкция и модернизация на необходимата за социално-икономическото развитие на
общината инфраструктура.

1.7. Транспорт
Географското положение на общината я определя като “североизточната врата” за

осъществяване на транспортни връзки с Румъния и страните от ОНД.
Транспортът е представен от железопътния, автомобилния и водния транспорт.
Регистрираните фирми в автомобилния транспорт са само частни. Те осъществяват

товарен и пътнически транспорт на територията на общината, областта и извън нея. В
населените места: град Силистра, с. Калипетрово и с. Айдемир има регистрирани фирми за
извършване на таксиметрова дейност.

Градът се обслужва от една автогара, която е частна собственост.
Състоянието на железопътния транспорт е добро,  независимо от факта,  че

драстично са намалели превозваните товари и пътници. Гарата в гр. Силистра, която
изпълнява пътническа, товарна и тиражна (по отношение на ПЗ Запад и лесопромишления

15 Областното представителство - Силистра на Камарата на строителите в България
16 Закон за камарата на строителите
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комбинат) дейност. Гара Силистра има възможност да поеме много по-голям обем работа от
този, извършен през последните години.

Водният транспорт е от особена важност не само за града. Той има и национални
функции. Съществуващите и новоизграждащи се пристанища ще задоволяват нуждите на
интензифицираните товаро и пътникопотоци.

1.8. Търговия и услуги
Структурата на отрасъла претърпя съществени промени през годините.
Предлагането на стоковите групи от промишлени стоки – облекла, обувки,

конфекция и др. е съсредоточено предимно в централната градска част. Хранителните стоки,
плодове и зеленчуци, препарати и др. се предлагат предимно в кварталите на града.
Строителните и отоплителни материари се предлагат в покрайнините на града, като малки
търговски обекти с тези асортименти са открити и в града.

През 2007 г. в Силистра отвори врати 28-ят супермаркет от търговска верига Билла.
В него до сега са наети 80 души персонал.

До края на 2008 г. се очаква да отвори врати и строящият се в момента магазин от
веригата «Техномаркет».

Интерес към изграждане на свои обекти в града са заявили и Верига Плюс,
Технополис и Лидл.

От 2000 г. ежегодно се организира и провежда в рамките на Дните на Силистра
едноседмично Търговско изложение, което насърчава участието и контактите между
производители и тръговци от цялата страна.

През последните години значително се увеличи броя на микро- и малките фирми,
предоставящи услуги – автомивки, автоработилници, интернет зали, бензиностанции,
газстанции. С най-голям дял в сектора на услугите е отрасъл «Търговия, ремонт и
техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството».

По отношение на ИТ услугите в гр. Силистра има два лицензирани доставчика на
удостоверителни услуги за универсален електронен подпис (УЕП) – “Информационно
обслужване” АД, клон Силистра и “Банксервиз” АД – клон Силистра. Доставчиците на
Интернет са 4.  Фирмите,  разработващи интернет страници са около 10.  Все още няма
специализирани фирми за разработване и внедряване на софтуер за предоставяне на
електронни услуги, при които да се използва УЕП и електронни плащания, както и
разработена технология и практика за междуведомствен електронен обмен на данни за
извършване на интегрирани услуги на гражданите, бизнеса и администрациите. Не са
изградени портали (виртуална администрация), както и мрежи (освен локалните) между
администрациите или межденародни такива.

Не повече от 10 фирми предоставят хардуерно и софтуерно обслужване на
организации, фирми и граждани.

1.9. Туризъм
Община Силистра има потенциал за развитие на туризъм, обусловен от редица

предпоставки. Географското положение и излаза на р. Дунав, богатството на културно-
исторически и природни ресурси предлагат богат избор от възможности за инвестиране в
туристическия сектор и развиването на форми на алтернативен туризъм на територията на
Община Силистра, чрез специфичен туристически продукт.

Според класификатора на Държавната агенция по туризъм на територията на общината
са категоризирани 259 заведения за хранене и развлечения, от които 23 ресторанта, 37
заведения за бързо обслужване, 171 питейни заведения, 16 кафе-сладкарници и 12 бара.
Местата за настаняване са 15, като къщите за настаняване са 7, самостоятелните стаи -3,
семейните хотели – 4, и 1 пансион.
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Броят на реализираните нощувки в общината бележи значителен ръст след 2002 г. (с
57.89%), като за 2006г. те са 23 708 (при 15 016 за 2002 г.). 20.82% от от нощувките са
реализирани от чужденци, което е с 8.29% повече от 2002 г.

Реализираните нощувки за 2007 г. са 19 364, от които 23.80% на чужденци, но при
наличието на 230бр. легла – отпада легловата база на “Златна Добруджа” поради ремонтни
дейности.

Не може да се каже каква част от гостите на Община Силистра са я посетили с
туристическа цел и каква с цел работно посещение, защото все още няма изработени
критерии нито на национално нито на местно ниво за идентифициране на целта на
посещение.

Туризмът в общината е недостатъчно развит с оглед на големия потенциал и
природните дадености като река Дунав, биосферния резерват “Сребърна”, множеството
археологически и културни обекти на територията на общината.

Съчетавайки уникални природни и културно – исторически ресурси с международна
и местна значимост с тяхната концентрация на малка по площ територия, Община Силистра
придобива конкурентни предимства в сферата на алтернативния туризъм. Съществуват
възможности за едновременното създаване на различни като тематика и пазарна ориентация
туристически продукти. За това допринасят благоприятното географско положение,
разнообразните туристически ресурси, богатия културен живот и съхранените фолклор и
традиции, както и близостта на Общината до два от най–големите черноморски курорти.

Изводи:
Проблемите, свързани с транспортната инфраструктура на Общината, са пречка пред
развитието на туризма, тъй като с пътуването започва и завършва ваканцията на
туриста;
Материално-техническата база в туристическия сектор се характеризира с ниски
технико-експлоатационни характеристики като: недостатъчни на брой места за
настаняване; нефункциониране  на изградени вече места за настаняване; неефективно
използване на наличната материална база; липса на материално–техническа база за
предоставяне на допълнителни услуги
Недостатъчни управленски умения и обучени кадри в сферата на туризма; липса на
професионални знания и умения на всички етапи при изготвянето на туристическия
продукт и неговото реализиране; слаба информираност на местното население и
частния сектор за предимствата на туризма, като инструмент за устойчиво развитие;
липса на центрове на местно ниво за обучение на туристически кадри;
Малък брой предприемачи в сферата на туризма. Въпреки нарастващия интерес към
този отрасъл, инициативите са все още по-скоро инцидентни.
Граничното положение на Община Силистра й предоставя възможност за  улеснен
излаз на външни туристически пазари: Румъния, Молдова, Украйна и страните от
ОНД, както и за туристически обмен и сътрудничество. Определящ фактор е и
участието на Община Силистра в Еврорегион “Дунав Изток”, който обединява около
2 милиона население.
Двата най – значими природни ресурса с туристически потенциал на територията на
Община Силистра са Биосферния резерват “Сребърна”  и река Дунав.  Излазът на
община Силистра на река Дунав разкрива богати и разнообразни възможности за
използването на реката като елемент от туристическия продукт;
Община Силистра се намира сравнително близо до Черноморското крайбрежие и до
големи морски курорти “Албена” и “Златни Пясъци”, което и предоставя възможност
да участва в туристическото предлагане на едни от най–големите туроператори,
работещи в сферата на масовия туризъм, чрез различни тематични туристически
маршрути и еднодневни турове.
Предимствата за развитието на културен, исторически и познавателен туризъм са
свързани с историческото развитие на град Силистра и ролята му на основен
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търговски, религиозен и културен център през вековете, което несъмнено е оставило
отпечатък върху сегашния облик на града и играе основна роля за формирането на
туристическия му потенциал.
Постепенно се изгражда материална база с високо качество, отлични технико –
експлоатационни характеристики и възможност за предоставяне на разнообразни
допълнителни услуги.
Все повече НПО използват туризма и неговите форми като инструмент за устойчиво
развитие, поставящи значително ударение на подотрасъла екотуризъм
НПО създават връзките между обществения и бизнес-сектора за промоция на
туризма – както туристическите, така и природозащитните НПО натрупват ценен
опит в разработването на модели за институционализиране на взаимодействието
между местния частен бизнес, органите на местната власт и туристическите ресурси.
Община Силистра има потенциал за развитието на рекреативен туризъм, който се
характеризира с масовост, голям туристопоток, дълъг престой, голям обем на
реализираните приходи, относително по-ниски разходи за обслужването на един
турист в сравнение със специализираните видове туризъм.
Алтернативният туризъм, за развитието на който общината разполага с уникални
културно-исторически и природни ресурси, се характеризира с непостоянен
туристопоток, кратък престой, ниско равнище на реализираните приходи и високи
разходи за обслужването на един турист, високи разходи за поддръжка, опазване и
реставриране на туристическите ресурси.
От алтернативния туризъм условията за развиване на селски туризъм в община
Силистра са най-добри в селата Сребърна и Ветрен, поради спецификата на
наличните туристически ресурси. В тях вече са изградени няколко места за
настаняване за посрещане на гости по линията на селския туризъм. Подходящи са и
селата Айдемир, П. Ламбриново, Срацимир и Калипетрово с наличните язовири –
места за риболов и други атракции.

2. Тенденции в развитието на аграрния сектор
Селското стопанство е основна дейност и единствен източник на доходи за

земеделските производители, физически и юридически лица, които са  официално
регистрирани в ОД „Земеделие и гори” Силистра. Към 30 април 2008 г. на територията на
Община Силистра са регистрирани 527 земеделски производители (ЗП). В сравнение с
регистрираните през 2005 г. се наблюдава ръст от 12 %.

Основна причина за увеличението им е свързана с изплатените за първи път директни
плащания – средства, които получават земеделците в страните – членки на ЕС.

Наблюдава се мнообразие във вида произвеждана от ЗП продукция. Намалял е броят
на регистрираните само с растениевъдна продукция с 24 пункта.

През 2008 г. относителният дял на производителите само на животинска продукция–
месо, мляко, пчелен мед  е 39 % от общо регистрираните ЗП, като спрямо 2005 г. (41%)
техният дял е намалял с 2  пункта.  Най-голям дял от заетите са тези,  които развъждат
животни. Регистрирани са 17 животновъдни обекта, в които се отглеждат млечни крави. Те
разполагат със собствен млекопункт, където се събира само фермерско  мляко, в резултат на
което са категоризирани като ферма първа или втора категория, съгласно изискванията на
регламентите на ЕС. Предвид  “лошите” пчеларски години, общият брой на пчелните
семейства е намалял, но все още има пчелари, които са регистрирани като ЗП,
произвеждащи единствено пчелни продукти ( 14 % ).

С производство едновременно на растениевъдна и животинска продукция сега са
регистрирани 15 % от ЗП, като спрямо 2005 г. (5%) техният относителен дял е нарастнал с
десет пункта.

Получаването на директни плащания от ЕС не изисква регистрация на стопаните като
ЗП по Наредба № 3 на Министерство на земеделието и храните за създаване и поддържане
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регистър на земеделските производители. Въпреки това има увеличение на регистрираните
ЗП. Причина за това е и задължителното изискване на Държавен фонд “Земеделие” при
подпомагане на бенефициентите по Националните програми на Фонда: инвестиции в
стопанствата, подпомагане на млечното животновъдство и племенната част на популацията
животни,  целевата субсидия за подпомагане на добито количество пчелен мед. Изискване
на националното законодателство към производителите на грозде и условието за създаване
на нови лозя е кандидатите да имат регистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане
регистъра на ЗП.

Увеличението на броя регистрирани ЗП показва повишена информираност на лицата,
занимаващи се с производство на селскостопанска продукция по отношение нормативните
изисквания на българското и европейското законодателство. То показва повишен интерес на
тези хора за активно привличане на средства от ЕС, чрез Програмата за развитие на
земеделието и  селските райони. Плановете  на земеделците  за инвестиране целят
подобряване на условията на труд и повишаване на количеството и качеството на
произведените селскостопански продукти,чрез модернизация на материално – техническата
база ( 79 % от анкетираните ЗП посочват това като първи приоритет в работотата си през
следващите 6  години ),  почти половината от анкетираните (  46  %  )  ще строят силози,
складове и сушилни за продукцията си, 32 %    ще създават нови трайни насаждения.

Все още няма регистриран голям интерес от страна на добруджанци по отношение
производството на биологични продукти. През 2005 г. една от фирмите, произвеждащи
билки започна процес на сертифициране на производството, но към момента поради
финансови затруднения е преустановила процедурата преди края на преходния период от
конвенционално към биологично производство. През 2006 г. земеделски  производител,
отглеждащ култивирана шипка в землището на с.  Бабук върху 40  дка собствена и
арендувана от родственици земеделска земя, започна процедура за сертифициране на
производството като биологично. Към настоящият момент продължава процедурата на
преход.

Трябва да се отбележи, че част от големите производители на зърнени култури са
членове на Областния съюз на земеделските кооперации и/или на Асоциацията на
зърнопроизводителите в България. Това показва, че земеделецът търси възможности за
защита на интересите си и обединява усилията си за:  постигане на успехи по отношение
подпомагане на сектора и залагане на средства в Националния бюджет, субсидиране на
унищожена по различни причини продукция или да търси лоби в законодателния орган на
страната, когато се налагат промени в нормативната уредба.

2.1. Растениевъдство
През периода 2005 – 2008 г. площите, засети с пшеница са: 10 531,2 ха през 2005 г.,

8 514,1 ха – 2006 г., 11 503,9 ха – 2007 и почти същата площ през 2008 г. Площите с
царевица са относително постоянни: между 4 800 ха до 5 300 ха.  Вероятна причина за това
е гарантирания й пазар, защото царевицата се ползва и за добив на олио. Съществуващият в
област Разград завод за преработка на царевица е с чуждестранно участие, което гарантира
пазар за царевицата на световно ниво.

Наблюдава се намаляване на площите с тютюн, както и броя на регистрираните
тютюнопроизводители. Причина за това е промяната в правилата за определяне на
ежегодните квоти за тютюн, което е резултат от изпълнение стратегията на ЕС за
ограничаване производството на тютюн  в Европа. За първите три години от членството ни в
ЕС, страната ни има ангажимент за подпомагане на тютюнопроизводството, чрез
премирането му за качество и количество произведен тютюн от всяка реколта със средства
от Националния бюджет. Въпреки това, броят на тютюнопроизводителите намалява. Това е
добър показател, че те са добре информирани и предприемат стъпки за преструктуриране на
производството си.
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По отношение на маслодайните култури се наблюдава ръст в площите засети с
рапица през 2007 г. Много са площите с рапица и през настоящата година. За нея могат да се
получат субсидии по Схема за единно плащане на площ (  СЕПП ),  но поради това че тя е
енергийна култура, производителите й имат възможност да получат допълнителни
плащания от ЕС.

Състоянието на овощарството в България е трагично.  Вече 18  години площите,
добивите и продукцията на плодове намаляват, без да се вижда реална тенденция за
положителна промяна. Неблагоприятни фактори за възстановяване  и развитие на
овощарството са: дребен размер на насажденията, ниско ниво на организираност на
производителите -  липса на организации на производители и браншови съюзи, нарушена
връзка между производство и пазар, изтекъл срок на експлоатация на по-голяма част от
насажденията и остаряла материална база, недостатъчно обучение и квалификация на
заетите, проблеми с изкореняване на бракуваните и невъзстановими насаждения, слабата
подкрепа от държавата  и недостатъчно използване на средства от различни програми.

Данните от агростатистиката на Министерство на земеделието и храните за
произведени количества плодове през последните 6 години показват, че единствено при
орехи и малини се наблюдава положителен ръст в производството. При вишните се
поддържа относително постоянно ниво на производство, въпреки атмосферните влияния и
промените в климата. Увеличение през последните години има при производството на
кайсии и череши и количествата се доближават до произвежданите преди 2000 г. , а при
прасковите произведеното през 2007 г. вече е в значително по-големи количества – над
7 000 тона от базисната 2001 г. При ябълките се наблюдава задържане на производството
през последните години, малко увеличение има при сливите, но все пак то е  три пъти по-
малко от това, което е произвеждано в началото на века. При крушите е най-неблагоприятна
тенденцията, защото произвежданите количества непрекъснато падат и няма данни за
създавани нови насаждения.

На фона на тази картина в страната, на територията на Община Силистра се създават
нови насаждения и тази тенденция през последните три години е в положителна посока.
Овощни градини засаждат не само кооперации и други юридически лица, а и много
физически лица. Наблюдава се и разнообразие във видовия състав, защото при нас почвите
са подходящи не само и единствено за кайсиеви насаждения, а и за череши, ябълки, сливи,
орехи.  Тези правилни стъпки на предприемчиви обикновено млади хора са резултат от
добре проучен европейски пазар, защото като цяло ЕС е подчертано нетен вносител на
плодове и нашето овощарство трябва да заеме своето място във вътрешния пазар на съюза.

Отделни частни стопани създават основно кайсиеви и черешови градини върху лични
земи: Срацимир – новосъздадени почти 5,0 ха кайсии, Йорданово – две черешови градини с
обща площ от 7,0 ха, млади кайсиеви насаждения са създадени и в Калипетрово – около 10,0
ха. Череши са засадени в  Професор Иширково почти 10,0 ха, от Земеделска кооперация
“Нива 93” са засадени и праскови и нектарини в същото село. В с. Бабук са създадени и 0,6
ха орехова градина. Най-голямата площ на насаждение от череши си остава в землището на
гр. Силистра – 11,0 ха.

Отчита се изкореняване на изоставените и амортизирани трайни насаждения и
усвояването на площите, чрез сеитба на едногодишни култури, особено в селата
Калипетрово и Брадвари. Този процес не е отразен в баланса на отделните села, поради
празнота в нормативната уредба, касаеща процедурите за изкореняване на овощни градини.
Причина за това е и факта, че при регистрацията на стопаните в интегрираната система за
администриране и контрол -  ИСАК,  чрез която се подпомагат земеделците по СЕПП,
имотите се очертават съгласно данните от ортофотоснимките, направени през 2006 г. за
земеделските територии на цялата страна. Каквото е отразено по тях като начин на трайно
ползване на отделните парцели, това се описва в заявленията за подпомагане по СЕПП. Тези
данни не се съпоставят с начина на трайно ползване,  отразен в документите за собственост
или Картите на възстановената собственост на съответното населено място.
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Значително разминаване в това отношение има в площите с мери и пасища
общинска собственост. По баланс тяхната площ е 3 737,1 ха и е намаляла за разглеждания
период с 230,0 ха. То е резултат от самозалесили се участъци, увеличението на храсти и
издънки, което отнася площта в друга категория – “пасище с храсти”. Практически на терен
мерите и пасищата, които могат да се ползват по предназначение са още по-малко, защото
по Ортофотоснимките се изключват и площи,  които са самозалесили се или превърнати в
нерегламентирани сметища и мочурища покрай водопойните чешми. Предвид измененията
на Закона за допитване до народа и Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи от 2007 г. мерите и пасищата, които са публична общинска собственост вече се отдават
под наем за една година и наемателите получават плащания по СЕПП. След получаване на
евро средства, част от мерите в землищата на селата Сърпово и Сребърна са придобили нов
облик – почистени камъни и строителни отпадъци, храсти и нежелана тревна растителност.
В двете села се ремонтират по една селска чешма, която основно се ползва за водопой на
животните, отглеждани в съответното село, почистени са прокарите за животни до чешмите.

През 2004 г. общинската администрация съдейства на Изпълнителна агенция по
лозата и виното – териториално звено Русе при регистрацията на лозарските стопанства в
община Силистра. При този процес  е констатирано, че се увеличават площите с изоставени
лозя. Най–често причина за това са дребните парцели и остаряването на насажденията. По-
голяма част от лозята за лични нужди по селата (Ветрен, Професор Иширково, Сърпово,
Казимир, Бабук, Брадвари, Смилец, Поп Кралево, Главан, Срацимир) са на възраст  над 35-
40 години, създадени са по схема, която не разрешава механизирани обработки, а сортовете
са изключително ниско продуктивни румънски сортове. Въпреки това, тези площи са
регистрирани като лозарски стопанства, съгласно хармонизираното българско
законодателство в тази сфера и при възникване на инвестиционни намерения за
преструктурирането им няма да има пречки и проблеми. Създадени са нови лозови
насаждения в две населени места: Ветрен – 29 дка и Калипетрово 140 дка.

За периода 2005 -2008 г. има увеличение на площите с новозалесени  горски
култури. Лесокултурни мероприятия  се извършват освен от Държавно лесничейство
Силистра, и от  частни стопани, макар и на по-малки площи. Общината създаде горска
култура през 2008 г. върху площ от 27,2 ха, чрез реализирането на проект по
предприсъединителната програма САПАРД.

САПАРД е предприсъединителен финансов инструмент, чрез който земеделски
производители от общината, построиха складови бази за съхранение на произведената
продукция при по-добри условия и за по-дълго време, т.е. да могат сами да контролират
процеса, свързан с качество и цена на непреработена продукция. Чрез програмата САПАРД
е закупена и основна част от новата земеделска техника – трактори, комбайни и инвентар
към тях.

Очевидните промени в климата и дефицита на изкопаемите природни ресурси правят
актуално използването на биогоривото както никога досега.

Биодизелът, рапичното масло и биоетанолът, произвеждан от нишесте или
съдържаща захари биомаса, експертите отнасят към първото поколение на биогоривото. То
съществува в достатъчно големи количества, технологията  за неговото производство и
употреба е добре разработена и присъства на пазара.

Биогоривото от второ поколение, т.е. полученото от биомасата течно гориво, се
намира в стадий на разработване. Използването му е въпрос на средно и дългосрочни
перспективи. Бъдещето на производството и използването му, с отчитане на важни критерии
като разходи, енергиен баланс и въздействие върху околната среда,  все още се намират в
стадий на оценяване.

Други технологии за използването на възобновяемите източници на енергия са
слънчеви енергийни установки.

Нови възможности са използването на сламата,  дървесината и зърното като
биогориво. Дърветата от бързорастящи видове, излишните продукти при
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дървообработването, нискосортната дървесина е целесъобразно да се преработват в гранули
и да се използват за производството на топлина. Най-ниското екологично натоварване върху
околната среда осигурява добре изсушената дървесина. Второ място по разпространение
заема сламата от зърнени. Промените в климата и прогнозите за продължаващите природни
катаклизми, показват че в наши дни са необходими всички икономически и екологично
съобразни източници на енергия – без възобновяеми източници на енергия не може да се
мине.

Перспективи за развитие на растениевъдството:
Създаване на ягодоплодни, овощни насаждения и лозя. Има достатъчно осигурена
национална квота за създаване на лозя. Почвено-климатичните условия са
подходящи и за създаване на кайсии, череши, ябълки, орехи. Има отворена
национална схема на ДФ “Земеделие” за нисколихвени кредити за земеделски
производители, които искат да създават нови трайни насаждения. Такава възможност
има и по Програмата за развитие на селските райони, по мярката за модернизиране на
земеделските стопанства. Чрез СЕПП от началото на 2008 г. се подпомагат
производители на ягоди и малини за преработка.
Развитие на зеленчукопроизводството – то може да бъде подпомогнато по селската
програма, чрез мярката за подпомагане на  полупазарните стопанства, защото в
страната малките стопанства са много важни производители на пресни зеленчуци.
Регистрирани са много оранжерии в личните стопанства, които могат да се разширят
и модернизират.
Производство на биологична продукция и запазване на ценни биологични видове,
чрез поддържане на местообитания и площи, включени в териториите на
европейската екологична мрежа Натура 2000.  Предвидливо по Програмата за
развитие на селските райони е предоставена възможност за агроекологични
плащания.
Възможност за промяна в състава на едногодишните култури и сеитба на енергийни
такива, предвид търсенето им и производството на биогориво, което се стимулира от
ЕС, а и България е поела определени ангажименти в това отношение. Предвидени са
и допълнителни плащания към директните помощи за ЗП, които произвеждат
енергийни култури.

2.2. Животновъдство
Богатата фуражна база, традицията в поддържане на контролирани стокови  стада са

били предпоставка за завидно добре развито животновъдство в региона до началото на
прехода. Резкият спад на поголовието животни от всички видове е следствие от
ликвидирането на едрите животновъдни ферми, чрез разпределяне на животните между
правоимащите.

От 2005 г насам се наблюдава значителен ръст в броя на животновъдните ферми и
тяхното структуриране, както и по отношение на  вида отглежданите животни в тях.

Две са големите свиневъдни ферми в общината. И двете са устроени  в землището на
с. Ветрен. Има една биволоферма в същото землище.  Нарастнал е и броят на овцете.
Големи овцеферми има в селата Главан, Йорданово, Калипетрово.

Като цяло в личните стопанства броят на преживните животни намалява, като се
използват само за добив на мляко и месо предимно за лична консумация от семействата.
Намалението се дължи на промените в законодателството на страната през последните две
години и завишените изисквания към условията за развъждане и отглеждане на животните, а
също и поради въведения от 2007 г. квотен принцип за производство на краве мляко.

В говедовъдните ферми има промяна както в броя на животните,  така също и в
осигурените зоохигиенни условия. Регистрираните 17 животновъдни ферми имат над десет
броя дойни крави, разполагат със собствен фермерски млекопункт, произвеждат мляко с
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контролирано качество. Фермата в с. Поп Кралево се модернизира, чрез проект по програма
САПАРД. Предвидено е закупуване на оборудване за доилна зала в новопостроения обор за
80 говеда.

Много от стопаните, притежаващи от една до пет-шест крави вече ги продадоха, т.е.
наблюдава се уедряване на говедовъдните ферми и значително подобряване на
зоохигиенните и ветеринарни условия, при които се отглеждат кравите. Предприемчивият
собственик на фирма “Лада агро” предлага арендуване на животни или осигуряване на
пансион за животни, т.е ако собственикът не иска да се разделя с животното си, предоставя
го под аренда и получава приходи месечно или годишно от арендатора им.

Няма промяна в поголовието на птиците. Не са създавани нови ферми от 2005 г.
насам. Запазена е птицефермата в с. Главан, която е с капацитет 6000 кокошки носачки. От
регистрираните три люпилни, две работят почти кръглогодишно и само на ишлеме.

Въпреки намаляващите площи с медоносни култури от началото на прехода в
България до сега, пчеларството в общината е много добре развито. Увеличава се броя на
хората, за които то е бизнес. На територията на общината са устроени 426 пчелина.
Собствениците на пчелни семейства са обединени в юридическо лице с нестопанска цел –
Областен браншови пчеларски съюз Силистра, чиято приоритетна задача е залесяване на
нарушени терени с медоносни видове. Регистрираните 73–ма пчелари и като земеделски
производители имат възможност да се ползват от възможностите за подобряване на
пчеларския бизнес, които предоставя Програмата за развитие на пчеларството 2008-2010 г.
Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с
пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството,
качеството и конкурентноспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти,
осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите. Равномерно е
разпределението на пчелните семейства на територията на цялата страна поради важната
роля на пчеларството за поддържане на екологичното равновесие и биологичното
разнообразие в природата и  опрашването на ентомофилните култури.

Като цяло секторът се нуждае от внедряването на нови технологии, успешен контрол
на здравния статус на пчелните семейства и реализация на пчелните продукти, въпреки че
производството на пчелен мед е специфичен “селскостопански” бизнес – силно зависим от
благоприятните природни и климатични условия, с които България  разполага.

На територията на общината има повече от 30 пчелари, които са правоспособни
пчелари-проверители, притежаващи необходимата квалификация за осъществяване на
ветеринарен контрол върху здравето на пчелите. Те са единствени бенефициенти по мярката
за борба срещу вароатозата по пчелите.

Под въздействието на пазарните сили и на необходимостта от значителни средства за
въвеждане на ветеринарните и хигиенни изисквания на Общността при производството  и
преработката на храни, през последните години се осъществи концентрация на
производството в секторите, които преработват животински суровини. В нашата Община
има вече само една мандра и три месопреработвателни предприятия, една кланица,
едно телеугоително стопанство в с. Сърпово.

На територията на Общината са налични водни басейни с незапълнени капацитетни
възможности за аквакултура. Това е предпоставка за бъдещо развитие на бранша. Всичките
язовири  са в работещо състояние и са публична общинска собственост. От всички язовири
(16 ) публична общинска собственост само един не е отдаден на концесия – в землището на
гр. Силистра. Концесията на язовира в с. Полковник Ламбриново е прекратена по взаимно
съгласие на Общината и концесионера. В момента тече процедура по предоставянето му на
концесия. Всички останали язовири са отдадени на концесия, която има различен срок, но
всички са отдадени за спортен риболов и от тях Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури не отчита улов. Методите за производство на аквакултури, които се използват
са екстензивни и полу-интензивни методи, което генерира нисък доход за производителите.
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Липсват технологии за производството на по-ценни видове риба, както и на готови за
внедряване методи и техологии за интензификация на действащите мощности и
производства.

В нашата Община не може да се посочат статистически данни за брой заети в
риболова,  поради това,  че те са само физически лица,  които ловят риба предимно от р.
Дунав и не са регистрирани като търговци или обединени в група производители.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури не посочва данни за улов на риба от
вътрешнотериториални води, въпреки тяхното наличие, което затруднява анализа за
състоянието на сектора в района и прогнозите за неговото развитие.

По поречието на река Дунав, в гр. Силистра и селата Айдемир, Сребърна и Ветрен
има наличие на рибарски общности. В по-голямата си част те са зависими от риболова и
живеят в нерегламентирани рибарски селища. Стопанският риболов в река Дунав се
извършва от 1  126  малки рибарски лодки с максимум 10  GT (и с дължина по-малка от 12
метра), повечето от които са стари, без двигатели и с лошо оборудване. Концентрацията на
риболовни лодки се наблюдава в района на Русе – 300 броя, Силистра - 336 риболовни
лодки, Видин и Враца - 234 риболовни лодки.

Улов на риба се отчита само от р. Дунав, който за последните три години е между 41
и 45 хиляди тона, като по време на пълноводието на р. Дунав през 2006 г. е бил 61 тона. В
общината има едно НПО,  което обединява любителите риболовци. В района не е изградена
подходящата инфраструктура за промишлен улов на риба. Рибарите, които преживяват,
чрез риболов не са регистрирани като производители на ССП и не може да се уточни техния
брой или доходи. Общината има излаз на брега на река Дунав,  освен в Силистра и в селата
Айдемир, Сребърна и Ветрен и трябва да помисли за подобряване на крайречната
инфраструктура със средства по Програмата за рибарство и аквакултури.

Приоритетите, които следва да се преследват за развитието на селското
стопанство, според самите земеделски производители са:

Модернизиране на материално - техническата база, в т.ч. и изграждане на силози,
складове, сушилни за готова продукция. За модернизацията на земеделската техника,
намаляване на използвания труд и увеличаване на производителността в земеделието
– големи възможности предлага мярка 121 на Програмата за развитие на селските
райони, свързана с модернизацията на стопанствата.
Повишаване квалификацията на заетите в селското стопанство и наемане на
квалифицирани кадри;
Повишаване на информираността по отношение възможностите за финансиране на
селското стопанство, с цел усвояване на средства от ЕС и подобряване на качеството
и количеството на произведената селскостопанска продукция;
Изграждането на напоителни системи и възстановяването на поливните площи -
може да се реализира, чрез усвояване на средства за закупуването на напоителни
съоръжения по Програмата за развитие на селските райони;
Развитие на потенциала за иновации и трансфер на знания. Той се  ограничава от
липсата на традиции за сътрудничество между предприятията и научните
институции. Слабото сътрудничество се определя от преобладаващия брой твърде
малки по размер стопанства, които намират незначителна полза за себе си от
участието в групи на производители и не са склонни да се организират колективно.
Съществуват и проблеми, свързани с липса на традиции, доверие и управленски
капацитет. Затова е необходимо да се започне с подкрепа за по-малките групи
производители от търговски ориентирани стопани, които в дългосрочен аспект, чрез
ефекта на примера, ще допринесат за развитието на сътрудничество между
земеделските стопани;
Необходимо е да се въведат ИТ технологии и в счетоводните системи на ЗП;
Изграждане на площадки за съхранение на оборски тор;
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Повишаване хигиената на млекодобива и добив на мляко с показатели, близки до
изискванията на ЕС за качество;
Развитие на различни форми на алтернативен туризъм и в частност -  на селския
туризъм, особено в личните стопанства около Сребърна, Ветрен и Айдемир. Земи от
трите села влизат в защитената местност “Пеликан” по Директивата за птиците на
екологичната мрежа «Натура 2000» и трябва да се ползват възможностите на
Програмата за развитие на селските райони в това направление. Общината има
потенциал за развитие на туризъм, но са недостатъчно развити туристическите
атракции. Значителен проблем е и липсата на обучени кадри, маркетинг на ресурсите
и продуктите на селския туризъм. В общината има наличие на изключителни
природни ресурси, както и историческо наследство по поречието на река Дунав.
Древни крепости, римски разкопки, както и резерватът «Сребърна», който е под
егидата на ЮНЕСКО предлагат много възможности за развитието на туристически
дейности, които могат да увеличат заетостта и да подобрят качеството на живот в
рибарските области. Други форми на туризъм, предлагащи добър потенциал за
развитие са наблюдение на птици, научен, исторически и културен туризъм, което е
възможност за развитие на рибарските области, разнообразяване икономическите
дейности в тях и създаване възможности за развитието на интегрирани стратегии,
както и създаване на алтернативни доходи;
Недостатъчно са зелените пояси, свързани с предотвратяване на ерозията.
Увеличават се площите с ерозирани ниви и е наложително да се акцентира върху
предотвратяването на този проблем.  Добра възможност за това е усвояването на
средства по Програмата за развитие на селските райони по няколкото горски мерки,
по които бенефициенти, освен Общината могат да бъдат и физически и юридически
лица, собственици на гори;

Да се търсят алтернативни източници на енергия – един от приоритетите на ПРСР
и Оперативна програма “Регионално развитие” е свързан с използването на
алтернативни източници на енергия и въвеждането на мерки за енергийна
ефективност в обществени и жилищни постройки. Както цялата страна, така и
нашият район има голям потенциал за производство и използване на биомаса.
Националната програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници (2005-2015 г) се основава на произхода на биомасата и определя три
основни категории  биомаса – отпадъци, неизползвана биомаса и енергийни култури,
които могат да се произвеждат в България. Отпадъците и неизползваната биомаса
включват: остатъци от дърводобива (клони, трески) и дървообработката (стърготини,
кори, черна луга и др.), дървесна биомаса от паркове и градини, растителни остатъци
(слама, кочани,  отпадна маса от лозята и овощните градини) оборски тор, битови
отпадъци, отпадни мазнини, малоценна дървесина.
Подобряване инфраструктурата, свързана с местата за улов на риба по река
Дунав, в т.ч. подобряване оборудването на борда и модернизиране на рибарските
лодки с оглед подобряване навигационната безопасност и работните условия,
преструктуриране съоръженията за разтоварване, модернизиране инфраструктурата
със закрити лодкостоянки;
Подпомогне съхранението и опазването на рибните ресурси в река Дунав, чрез
комплексни мерки за опазване на рибата и посредством зарибяване (с есетрови
видове).

2.3. Екологична мрежа “Натура 2000”
Местата, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, се определят

в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на ЕС – Директива
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директивата за
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съхранение на дивите птици. Изискванията на двете директиви са отразени в българското
законодателство, чрез Закона за биологичното разнообразие. Според него в страната тези
места се обявяват за защитени зони като част от екологичната мрежа Натура 2000.

На територията на общината се намира защитена зона «Сребърна», има части и от
защитените зони «Лудогорие» и «Хърсовска река».

Според Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и
водите издава заповеди за обявяване на всяка една от защитените зони. Това дава
възможност за изплащане на компенсации на ползвателите на земеделски земи, попадащи в
обхвата на Натура 2000, за ограниченията за земеделски дейности, описани в заповедите.
Очаква се заповедите за обявяване на определените защитени зони по директивата за
местообитанията да стане не по-рано от 2009 г. До тогава всички места по Натура 2000 ще
се смятат за земеделски земи с висока продуктивна стойност и ще се подпомагат по мерките
за земеделски земи с ВПС и управление на обработваемите земи от мярка 214 за
Агроекологични плащания по Програмата за развитие на селските райони. Това ще
спомогне за постигане на целите на Плана на ЕС за прекратяване на загубите на
биоразнообразие до 2010 г.

Националният стратегически план за развитие на селските райони на България
определя следните общи цели за периода 2007-2013 г. :

- Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско
стопанство и хранително-вкусова промишленост

- Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
- Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в

селските райони.
Към постигането на тези  цели са насочени специфични мерки по четирите оси на

ПРСР.

V. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

1. Териториална структура - селищна мрежа.
Плодородието на силистренския регион и благоприятното въздействие на р. Дунав са

основните фактори за възникването на поселища още в древността. Мрежата от населени
места, такава каквато е сега, е в резултат на многовековно развитие, за което са оказали
значение следните фактори: исторически утвърдили се пътни връзки, плодородната земя,
горски масиви, както и наличието на водни източници и особено на р.Дунав.

Градът Силистра е бил предпоставка за възникването и на останалите селища в
полукръг около него, което е довело до формирането на една радиално-концентрична схема.

Силистра е сред градовете в страната ни, които имат съществено регионално
значение в селищната мрежа, като един от нейните основни опорни центрове. Ролята на
града като важен административен, икономически, обслужващ и транспортен център в
миналото и сега, е формирала значителна територия, в която неговото влияние и връзки с
другите селища се проявяват доста силно. Тези връзки се проявяват най-силно в първия и
втория ранг от населени места и постепенно намаляват в периферията на общината и в
границите на областта.

Факторите, които и днес поддържат ранга на гр.Силистра като комплексен център на
областта и общината, са многопосочни: транспортно-комуникационни, икономически,
социални и технически.

1.1. Населени места
Община Силистра обхваща 19 населени места, които са от различен тип и ранг, от

които един град – общинския център гр. Силистра и 18 села. Спрямо центъра – гр.Силистра,
най-близко разположените села са Айдемир и Калипетрово. В различни времена те са били
или квартали на града, или самостоятелно обособени села, както и понастоящем.
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Останалите села са “навързани” по изходящите от общинския център пътища, които
формират радиалната комуникационна структура.

Град Силистра е от категорията на средните градове и е от втори функционален тип.
Останалите населени места, според функционалната им принадлежност, се отнасят както
следва:

IV функционален тип: с. Айдемир, с. Калипетрово
V функционален тип: с. Брадвари, с. Проф.Иширково
VI функционален тип: с. Бабук, с. Сребърна
VII функционален тип: с. Българка, с. Ветрен, с. Йорданово, с. Казимир,
с.Полк.Ламбриново, с.Смилец, с.Срацимир.
VII  функционален тип:  с.  Богорово,  с.  Главан,  с.  Поп Кралево,  с.  Сърпово,  с.
Ценович.
Населените места и други урбанизирани територии са с обща площ 3  661  ха,  което

представлява 7.1% от общата площ на общината. Най-висока степен на урбанизация спрямо
землището си имат Силистра (0.054 ха/ч) и Айдемир (0.862 ха/ч), а най-ниска – Сърпово
(15.754 ха/ч) и Ценович (18.33 ха/ч).

Гъстотата на мрежата от населени места е по-висока от средната за страната (4.8),
което показва една завишена степен на урбанизираност.

Данните показват, че голяма част от населените места са с критична демографска
маса. С най-силно влошена възрастова структура са: Богорово, Главан, Казимир, Полк.
Ламбриново, Поп Кралево, Сърпово и Ценович.

1.2. Жилищен фонд
Показателите за плътност на обитаване и жилищен стандарт очертават излишък на

жилищни терени спрямо потребността на съществуващото население за повечето населени
места. Наличният жилищен фонд ще задоволява потребностите на перспективното
население извън сегашните им регулационни граници. В прилежащите вилни зони, южно от
гр. Силистра голяма част от сградите се използват за целогодишно обитаване.

Като цяло общината е с висока жилищна задоволеност, което е и плод на
демографските процеси. Броят на жилищата през 2006 г. бележи ръст с 84 спрямо 2003 г.,
като стандартът на обитаване е нараснал от 29.35 м2 / обитател на 30.61 м2 / обитател, като в
селските места едно жилище се обитава максимум от едно семейство, като има случай едно
жилище да се обитава от 0.32 обитатели. Физическата годност на жилищния сграден фонд е
добра. Такава е и първичната техническа благоустроеност на жилищата.

Белег за демографското състояние е и брутната плътност на обитаване (жит. на ха).
За Силистра тя е най-голяма – 48.44; за Айдемир – 13.0; за Калипетрово – 10.21. Най-ниска е
в Сърпово – 1.01; Ветрен – 1.53 и Майор Ценович – 1.6. Средната плътност на обитаване за
общината е 15.67.
Изводите от гореизложените характеристики показват следното най-общо състояние на
селищната мрежа и населените места в община Силистра:

Селищната мрежа е добре развита и е достигнала своя завършен вид.
Град Силистра, освен като административен център на общината, поема функции и
разпростира своето влияние върху съседните малки общини.
Оформени са два вторични опорни центъра – Айдемир и Калипетрово.
Поради голямата близост на Силистра, Айдемир и Калипетрово, трите населени
места на практика създават агломерация от малък тип.
Показателите за плътност на обитаване и жилищен стандарт очертават излишък на
жилищни терени спрямо потребността на съществуващото население за повечето
населени места
По степен на урбанизация на територията, общината е с показатели, близки и над
средните за страната.
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Гъстотата на обитаване показва излишък на жилищни терени и не е необходимо
усвояване на нови терени за обитаване. Изключение правят Силистра и Айдемир.
Като изключение трябва да се смятат и съществуващите застроени терени в повечето
населени места, които се намират извън строителните граници.
След изграждането на граничния мост ще бъдат урбанизирани територии между
Силистра и Айдемир – за реализиране на необходимите производствено-складови и
обслужващи дейности.

2. Техническа инфраструктура

2.1. Водоснабдителни мрежи, водоизточници, водопотребление
Водоснабдителната система на територията на община Силистра се стопанисва,

поддържа и експлоатира от “Водоснабдяване и канализаци” ООД – гр. Силистра.
Водопроводната мрежа е с дължина 442 867 м, от която 260 052 м вътрешен водопровод и
183 815 м – външен. По-голяма част от системата е амортизирана и е наложителна поетапна
подмяна с ПЕВП тръби.

Водоснабдяването се извършва от следните водоизточници: дълбокосондажни
кладенци - 10 бр., каптажи и дренажи - 3 бр., кладенци “Раней” - 7 бр. и шахтови кладенци -
1 бр.

На територията на общината са изградени 8 основни помпени станции и 14 бункерни.
Мощността е 5 778 kW, капацитет 1 158 л/сек.. Десет са с единично електрозахранване и
десет – с двойно. Броят на работните помпи е 33, а на резервните – 18.

Основните проблеми за нормалното водоподаване произтичат от единичното ел.
захранване на водоизточниците и липсата на допълнителни дизелови агрегати за
осигуряване на нормално функциониране на помпените станции – само една от помпените
станции разполага с резервни агрегати. Водните маси се черпят от терасата на р. Дунав и от
местни водоизточници.

Показатели/година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Население, обслужвано от
“ВиК” оператора (брой) 57207 57243 56843 56415 56050 55657 55267
Водоснабдени населени места
(брой) 19 19 19 19 19 19 19
Инкасирана вода (хил. куб. м) 2418 2430 2442 2455 2467 2480 2498
в т. ч. Население 1798 1806 1816 1825 1834 1840 1853

Индустрия 133 134 135 136 137 138 140
Други 487 490 491 494 496 502 505

Водопотребление (л/ж. в
денонощие) 114 115 116 117 118 119 120
Инкасирана отпадъчна вода
(хил. куб. м) 2048 2063 2078 2092 2107 2121 2136

Таблица 10. Годишното потребление и прогнозите за водопотреблението на жител за
денонощие в общината

За 2007 г. подаваното количество вода е 5 373 хил. куб. м, годишното потребление на
вода е 2 418 хил. куб. м, а водопотреблението – 114 л/ж.в денонощие, което е по-високо от
това за областта.
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Дружеството доставя вода на 33 013 частни абоната и 1 800 абоната от обществения
сектор. Реализираните от дружеството загуби между подаваното и отчетеното количество
вода възлизат на 55.3%.

Високата степен на амортизация на водопроводната мрежа и действащата
нормативна база са основните причини, поради които дружеството реализира ограничени
мероприятия със собствени средства за реконструкция на крайно амортизираните и
технологично остарели водопроводни участъци и съоръжения.

След направени постъпления пред Звеното за управление на водния заем към МРРБ
за включване на дружеството в кредитната линия на “Водния заем” от Световната банка са
отпуснати 1  850  000  лв.  Финансирането ще се усвои за подмяна на части от вътрешно-
градската водопроводна мрежа в Силистра и Тутракан. Средствата са насочени за
намаляване загубите на вода и подобряване експлоатационната ефективност на ВиК
системите.

2.2. Мрежи и системи за отпадни води, пречиствателни станции;
Дължината на канализационната мрежа в общината е 65 км. Изградена е основно от

бетонови тръби. В голяма част от населените места на територията на община Силистра не е
изградена канализационна система. В отделни села има частично изградени канални
колектори – дъждовни, смесени или само фекални, които не отговарят на изискванията за
опазване на повърхностните и подземни води, както и за поддържане на здравословна
жизнена среда. Битовите отпадъчни води от сградите се заустват в септични ями и попивни
кладенци или се отвеждат непречистени в някой естествен приемник. Изградените частични
колектори не се стопанисват от дружеството.

Общинския център Силистра е с изградена смесена канализационна мрежа. Градът е
разположен на равнинен терен, което не позволява изграждане на колектори с номинални
наклони.

Канални колектори №1 – ф 2000/1800 мм по бул."7-ми септември", №2 – ф 500 мм по ул.
"Хаджи Димитър", №3 – ф 1000 мм по ул."Вапцаров" отвеждат канализационните води до
р. Дунав, които се заустват брегово.

Канален колектор №4 отвежда отпадъчните води от селата Айдемир и Калипетрово,
които се припомпват от канална помпена станция с. Айдемир.

Инвестиционната програма на “Водоснабдяване и канализация” ООД съвместно с
Община Силистра до 2013 година включва:
1. Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, доизграждане на канализационната
мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Силистра, с. Айдемир и с.
Калипетрово.
2. Изграждане на ПСОВ, реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на
канализационната мрежа в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово.
3. Реконструкция на: напорен водопровод – от БПС Раней 1 до РШ “Висока зона” 3400 м
стъклопласт;  напорен водопровод –  от Раней 6  и 8  до НР “Ниска зона”  2800  м стъклопласт;
водопровод –  от НР 10000  куб.  м по ул.  “Седми септември”  3200  м ПЕВП и стъклопласт;
напорен водопровод – от БПС Раней 2, 3 и 5 до ПС II-ри подем 2000 м стъклопласт; водопровод
– от НР 4000 куб. м по ул. “Велико Търново” 1800 м ПЕВП и стъклопласт; напорен водопровод
– от ПС II-ри подем до КВ Калипетрово 1500 м стъклопласт; главен водопровод по ул. “Симеон
Велики” ПЕВП 570 м; главен водопровод по ул. “Н. Вапцаров” стъклопласт 465 м; главен
водопровод по ул. “Добруджа” 300 м ПЕВП; външен водопровод – от НР ЛПК до НР “Висока
зона” с. Айдемир; външен водопровод – от Раней 1 до НР ЛПК стъклопласт 2000 м.
4. Подмяна захранващ водопровод от НР ЛПК до РШ “Деленки” 800 м ПЕВП.
5.  Ремонт на водоснабдителни обекти:  НР ЛПК Силистра;  НР 4000  куб.  м Силистра;  КВ с.
Бабук; НР с. Бабук.
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6. Ремонт на сгради: ПС – I-ви водоем; ПС – II-ри водоем; ПС – III-ти водоем с. Бабук.
7. Закупуване на: автотранспортна техника; помпени агрегати; малка механизация.

Изводи:
Броят на потребителите намалява, а водопотреблението се увеличава, което налага да
се предприемат мерки за пестене на питейна вода с цел опазване на водата като
жизнено важен ресурс.
Предвидената модернизация и реконструкция на водопроводната мрежа ще
допринесе за намаляване на загубите на питейна вода.
Необходимо е изграждане на нова ( за селата) и реконструкция на сега съществуващата
канализационната мрежа и изграждането на ПСОВ с цел намаляване на замърсяването на
повърхностните, подземни и речни води.
Задължително е да се изградят надеждни пречиствателни съоръжения  в
промишлените предприятия преди началото на бъдещ експлоатационен период,
съгласно изискванията на общностното законодателство “... предотвратяване и
намаляване на замърсяването при източника на замърсяване...”
Да се предприемат действия за поддържане и възстановяване на растителна и
почвена покривка, свързани с възпроизводството на водите.

2.3. Газификация
Проектът за газифициране на Силистра и съседните села Айдемир и Калипетрово бе

сред най-амбициозните проекти, планирани още през първия управленски мандат. Тогава бе
извършена огромна проучвателна и подготвителна работа. През мандат 2003 – 2007 община
Силистра получи официално решение на Министерство на енергетиката и «Булгаргаз» АД
газоснабдяването да се осъществи от посока Добрич. «Булгаргаз» АД определи точката на
включване към националната газопреносна мрежа. През 2005 г. държавата отпусна
финансиране за започване на проектните работи на газопреносната мрежа. На тази основа бе
възложен, разработен и в края на годината приет подробен устройствен план на трасето. В
началото на 2007 година Министерството на енергетиката официално взе решение и
обезпечи изграждането на газопроводно отклонение от с. Рилци, Добричко до Силистра с
изпълнител “Булгаргаз” АД. Това ще даде възможност по трасето да бъдат газоснабдени
също общините Тервел, Дулово, Кайнарджа и Алфатар. Не се изключва и по-нататъшно
развитие на мрежата в посока Ситово, Главиница и Тутракан.

В съответствие с решение № 536, протокол 17 от 17.03.2005 на общинския съвет в
Силистра вече бе учредено и вписано в търговския регистър акционерно дружество “Сигаз”
АД. През 2007г. дружеството получи лиценз за изграждане на газопреносната и
газоразпределителна мрежа. Разработен беше Подробен устройствен план на преносния
газопровод високо налягане Добрич – Силистра. Изграждането на газопровода е възложено
на „Бултрансгаз” ЕАД и  е финансирано от Международен фонд Козлодуй. Самото
изграждане трябва да приключи до средата на 2010 г. В същото време „Сигаз” АД
разработва техническата документация на газоразпределителната мрежа Силистра –
Айдемир –Калипетрово. Целта е едновременно с газопровода са се изгради и вътрешна
газоразпределителна мрежа. Необходимо е паралелно с тези дейности да се започне и
подготовката на общинските сгради (реконструкция на отоплителните системи) за работа с
природен газ като се изготви график за преустройство и се направи проектиране на тези
сгради с оглед кандидатстване по проекти.

2.4. Транспортни мрежи
Наличната транспортна инфраструктура в община Силистра е развита. Състоянието

на съществуващата пътна мрежа се определя като задоволително – пътната настилка е със
силно износен повърхностен слой и участъци с концентрация на дупки и мрежовидни
пукнатини. Голяма част от пътищата от І, ІІ и ІІІ-токласната пътна мрежа се нуждаят от
основен ремонт.
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Пътища
Дължината на общинската пътна мрежа17  е 95.98 км. разпределена между 13 пътя,

осигуряващи връзките между 19 населени места в общината.
От извършените огледи и обработката на събраните данни при направеното

обследване на състоянието на общинската пътна мрежа са получени следните резултати:

Състояние км %
Отлично състояние: 1.95 км 2.03%

Добро състояние: 7.3 км 7.61%
Задоволително състояние: 19.3 км 20.11%
Незадоволително
състояние:

43.03 км 44.83%

Лошо състояние: 12.6 км 13.13%
Без трайна настилка: 11.80 км 12.29%
ОБЩО: 95.98 км 100%

Таблица 11. Дължина на пътищата по оценка на състоянието в км в %

Общата дължина на бившата ІV-то класна пътна мрежа на област Силистра е 443.3
км. За включване в Списъка на Общинските пътища на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството са предложени 377.9 км. На територията на Община Силистра
се намират съответно 25.4 % от общата дължина на местните пътища на областта. При
средна гъстота на бившите ІV-то класни пътища за страната 162 км/1000 кв. км, гъстота за
област Силистра – 150 км/1000 кв.км, гъстотата в Община Силистра е 186 км/1000 кв. км,
което е над средното за страната. Това е обусловено от близостта на населените места в
Общината и разположението й спрямо основните пътни артерии – през Общината
преминават републикански пътища с категория І, ІІ и ІІІ клас, а именно: пътища І клас – 57
км;.пътища ІІ клас – 146.9 км.; пътища ІІІ клас – 299.4 км.. От тях транзитния трафик
обслужват следните пътища:

път І-7 - граница Румъния-о.п. Силистра-о.п. Ямбол-Лесово-граница Турция;
път ІІ-21 – осигурява връзка с област Русе.
път ІІ-71 - осигурява връзка с път І-9 „Балчик-Оброчище-Варна” и области Варна и
Добрич.
Реализирането на южния обход на първокласния път Силистра-Русе ще облекчи

отсечката, свързваща Силистра с Айдемир.
Уличната мрежа в селата е пълноценно развита. Населените места, които се нуждаят

от доразвиване, са Силистра, Айдемир и Калипетрово, което е свързано преди всичко с
включване на застроени територии в строителните граници или застрояване на незастроени
терени в строителните граници.

Железопътен транспорт
Дължината на жп мрежата в област Силистра е 15 км. Обслужвите населени места,

намиращи се в непосредствена блозост до жп линията са 3. Населението се обслужва от 6
влакови композиции за 1 денонощие. Товарните влакове, които обслужват фирмите са 4,
като 2 от тях са смесени – превозват пътници и товари. За товари е открита само жп гара
Силистра. Пътнико-потокът и товаро-потокът не са постоянни. Железопътният транспорт е
стабилен, оборудван е с необходимата техника, но е недостатъчно използван.
Железопътната линия завършва тупиково в гр.  Силистра.  Съществуващата жп

17 Източник:  Обследване на общинска пътна мрежа 2006-2007 г..
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инфраструктура на територията на община Силистра - гара Силистра, разтоварищата
механизацията, жп клоновете, заедно с двете спирки Калипетрово и Българка, е в добро
състояние.

Жп инфраструктурата е обслужвала значително по-голям трафик в сравнение с
трафика в момента. Обслужвани са четири индустриални жп клона. От тях в експлоатация е
само един.

Воден транспорт
На километър 381 на река Дунав се намира пристанище Силистра, което е

собственост на “Лесил “ АД с основен акционер (94%) Министерството на транспорта.
Техническите характеристики на пристанището са следните: обща площ – 26 600 м,
дължина на кея – 500 м; брой корабни места – 5; максимална дълбочина пред корабните
места – 8.5 м, открита складова площ – 16 000 кв.м., капацитет за насипни товари - 1800 т за
12 часа; капацитет за генерални товари – 400 т за 12 часа. Механизация: портален кран 32/20
т – 1 бр.;портален кран 10 т – 2 бр.; платформен кантар – 50 т. Пристанището разполага с
добре развита транспортна инфраструктура –  жп и шосейни подходи.  Съществува
възможност за водоснабдяване и захранване с ток от бряг на пристаналите съдове.
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.
Естественото географско положение и добре установената комуникативна връзка на
пристанището свързва областта със страните от Източна и Централна Европа.

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – за обработка на
генерални и насипни товари -  е и пристанището на «Поларис 8»  ООД.  Използва се за
обработка на генерални и насипни товари. Общата площ на пристанището е 22 900 кв.м.,
има 2 корабни места с обща дължина 200 м. и максималната дълбочина на корабните места
4 м. Откритата складова площ е 2 130 кв.м.

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, като се поддържа
линия Силистра – Рени - Измаил, както и екскурзии с частния туристически кораб "Данубе".

В гр. Силистра е открито първото частно пътническо пристанище по р. Дунав –
“Йист Поинт”. Пристанището е с регионално значение, предназначено за обществен
транспорт и обслужване на пътници, обработка на поща, снабдяване на корабите с вода,
гориво, ел. енергия и комуникации. Общата площ е 1 690 кв.м., с едно корабно място с
дължина 200 м и максимална дълбочина пред корабното място 2 м.

Новият фериботен терминал Силистра – Кълъраш, стопанисван от концесионера
“Дунавски индустриален парк” АД, дава възможност за превоз на пътници и транспортни
средства. Това ще доведе до създаване на оптимален транспортен коридор за трафика на
камиони от Турция и Украйна и обратно, както и ще улесни транспортните връзки на целия
източен регион на България и Румъния.

В района на фериботния комплекс Силистра-Кълъраш на територия от 40 ха предстои
изграждането на индустриална зона. Тя ще разполага с кейова стена от 900 м на брега на р.
Дунав, която ще бъде оборудвана като многофункционално товарно пристанище.

Фериботното съоръжение Румъния- България осъществява връзката между Силистра
и Кълъраш през сухопътната граница между България и Румъния. Фериботът е изграден за
локални нужди с ограничена възможност за експлоатация (малка платформа).



Общински план за развитие 2007-2013 г., Община Силистра
Актуализация 2008 г.

59

Автомобилен транспорт
Транспортното обслужване на населението в общината се осъществява от автолинии

от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. От квотата на община
Силистра функционират 20 автобусни линии с 50 курса. В републиканската транспортна
схема от квотата на област Силистра действат 16 автолинии.

Въздушен транспорт
Летище Силистра е от групата на малките летища в България. Предназначено е за

вътрешни и международни полети за превоз на пътници и товари, както и за полети на
селскостопанската авиация. Собствеността на летището е частна. Със заповед РД
08.1181/6.ХІІ.1999 г. на Министъра на транспорта летище Силистра е закрито. Към момента
инфраструктурата е запазена и предназначението на терена не е променяно.

2.5. Трансгранична инфраструктура
Граничният КПП в гр.  Силистра не е от интензивно работещите поради малката

пропускателна способност на съществуващия ферибот, който е изцяло на румънска
територия.

Със средства, осигурени по предприсъединителната програма ФАР-ТГС в размер на
2 600 000 евро и национално съфинансиране в размер на 2 350 000 евро беше изграден
ГКПП-Силистра и пътна връзка – път ІІІ клас, с дължина 1.5 км за връзка с републиканската
пътна мрежа.

През ноември 2007 г. беше открит фериботен терминал и нова фериботна линия
Силистра-Кълъраш. Терминалът е разположен на площ от 65 189 кв.м и е първата в
България концесия на зелено за публична инфраструктура.

Важен момент в изграждането на презграничната инфраструктура на общината,
региона и страната е търсената възможност за реализиране на трети мост на р. Дунав в
общината между Силистра и Айдемир. Идеята за нов мост може да се осъществи след
проучване интереса както на българските, така и на румънските власти, и на базата на
детайлни проучвателни и проектни разработки. В Общия устройствен план е определено
подходящо място за моста, така че той да бъде не само една идея, а и реално осъществим,
предложени са значителни териториални и комуникационни промени, свързани с
осъществяването на моста и прилежащата инфраструктура. Известен проблем представлява
липсата на подобни предпоставки на румънския бряг, поради по-ниските коти на
прилежащите територии. Явно е, че там ще трябва да се изгради по-дълъг участък на
довеждащи комуникации. По настоящем идеята за изграждане на 3-ти мост на р. Дунав в
района на гр. Силистра е включена в Програмата “Дунавски мостове” на Министерството на
транспорта. От страна на двете гранични общини Силистра и Кълъраш има желание и
готовност за съвместни действия по осъществяване на идеята. Съществуват договорености
на общинско и областно ниво, предстои това да стане и на държавно ниво.

Изводи:
Като цяло транспортната инфраструктура в общината е сравнително добре развита.
Голяма част от общинската пътна мрежа се нуждае от рехабилитация и основен
ремонт.
За подобряване на транспортното обслужване е необходимо да се въведе отговарящи
на съвременните изисквания транспортна схема и комуникационен план.
Необходимо е да се предприемат мерки за ефективната експлоатация и натоварване
на комбинираните видове транспорт, които предлага съществуващата
инфраструктура в общината. Това ще повиши икономическата привлекателност на
района.
Наличната жп инфраструктура има значителен резерв и може да обслужва увеличено
товарно и пътническо движение в бъдеще.
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При развитие на нови предприятия в съществуващите и в новите производствени и
складови зони, е възможно свързването им с индустриални жп клонове.
Съществуващата жп линия и гара Силистра дават възможност за свързване на
железопътните мрежи на Република България и Република Румъния с нов мост
Силистра – Кълъраш.
Един мост ще бъде от стратегическо значение за икономическото развитие на
региона, на чиято територия има 2 млн. население от двете страни на реката. Чрез
изграждането му ще се приобщят двете държави към общата европейска транспортна
инфраструктура
Мостът е необходим не само за Общината и региона на Източна България,  но и за
държавите, разположени по вертикалата – Турция, България, Румъния, Беларус,
Украйна и Русия, а също и на съседните страни.
Близостта на пристанище Варна дава възможност за създаване на удобна
мултимодална транспортна връзка на страните от Черноморския басейн с Централна
Европа
Запазената инфраструктура на летище Силистра дава възможност при добра
инвестиция и подходяща стратегия да се възстанови работата му като гражданско и
транспортно летище.

2.6. Енергийни мрежи и системи
Електроенергийната система на територията на община Силистра се стопанисва и

поддържа от 2 предприятия: Е.ОН България мрежи АД и “Експлоатация и ремонт на
преносна мрежа ”МЕР гр. Русе.

Предприятие “Експлоатация и ремонт на преносната мрежа” поддържа следните ел.
подстанции на територията на общината:

Дейността на двете предприятия е диференцирана в две направления: поддържане,
ремонт и реконструкция на всички изброени съоръжения за пренос и разпределение на ел.
енергия; реализация на електроенергията до краен консуматор с ограничен брой загуби.

Община Силистра се електроснабдява с напрежение 20kV, 10kV и 6kV от
подстанции:

“Силистра”  110/20/10 кkV  40/50 МVА + 31,5 МVА
“Дръстър” 110/10 кV 2х25 МVА
“ЛПК” 110/20/6 кV 25 МVА
Ел. захранването на мрежата за битови товари е на напрежение 10kV и 6kV.
В експлоатация са 1064 бр. трансформаторa с обща инсталирана мощност 223 558

кVА. От тях в гр. Силистра са 490 броя с мощност 149 200 кVА.
Общият комунален товар възлиза на 13.5 MW, при средна използваемост 2 759 часа

има потребление средно 37 GWh/год. Комунално-битовият товар в селата се характеризира с
използване на ел. енергия за отопление до 20 %, а за гр. Силистра – 40 %.

Промишлените товари възлизат на 10.8 MW, а за селскостопанските 5.7 MW.
Товарите от помпено напояване и канализация възлизат на 7.2 MW и при средна

годишна използваемост 3500 часа има потребление 25 375 MWh/год.
Общите върхови товари са максимални за сезон зима и са 93713,8 kW.

Изводи за съществуващото електроснабдяване:
Инсталираните трансформаторни мощности в Община Силистра работят значително
под номиналния товар.

Подстанция Инсталирана мощност
Силистра 71.5 МW
Дръстър 50 МW
Електропроводи 61 км
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В селата летният товар е 50-60 %, а зимният – 70% от номиналния. За гр. Силистра
тези стойности са още по-ниски.
Рязката редукция на товарите е свързана основно с ограничаване на промишленото и
селскостопанското потребление.
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.
Подстанция Силистра в момента е с двустранно ел. захранване, за разлика от
останалите областни градове, които са с тристранно захранване и през зимния период
при аварии, вследствие обледяването на проводниците, цели райони от областта
остават без ел. захранване.
В процес на изграждане е трети ел. провод от Подстанция Тутракан до Подстанция
Силистра, с което ще се реши горният проблем.

2.7. Комуникационни мрежи
Телефонните услуги се осъществяват от кабелен оператор – БТК и от трите мобилни

оператора в страната.
Община Силистра се обслужва от ТР “Далекосъобщения” – Силистра, към БТК ЕАД.

Разполага с 10 бр. АТЦ, 58 бр. телексни постове и над 27 хил. телефонни поста.
Стационарната телефонна мрежа се подържа от  следните обекти:

Телефонна централа Капацитет телефонни
постове

Брой на домашни
телефони

Силистра - 2 9200 6267
Силистра - 7 5000 3615
Силистра - 82 5936 2648
Айдемир 2700 1874
Бабук 400 269
Брадвари 400 189
Ветрен 400 254
Проф.Иширково 700 547
Смилец 400 214
Срацимир 600 519
Сребърна 400 314
Калипетрово 1400 1092

Системата е в сравнително добро техническо състояние и предлага възможност за
задоволяване на всички бъдещи нужди. На 1000 жители са осигурени 441 поста, при средно
за страната 368.5.

Трите мобилни оператора имат пълно покритие в района на общината.
Община Силистра се обслужва от ТП “Български пощи” - клон Силистра, в състава

на БП ЕАД - София. Структурата на ТП “Български пощи” ЕАД – Силистра, на територията
на общината е сравнително добре развита (70 пощенски станции) и осигурява
традиционните пощенски услуги за населението.

През последните години е отчетено намаление на ползваните пощенски услуги от
населението. Увеличение се забелязва в ползването на Булпост и в броя на бизнес-
клиентите. За запазване на мрежата на територията на областта в условията на конкуренция
трябва да се предприемат мерки за предоставяне на нов вид услуги на определено качество.
Във връзка с това в края на 2007 г. стартира каталожна търговия с промишлени стоки, като
във всяка една от Пощенските станции на разположение на населението има каталог с
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актуални цени,  които не са по-високи от тези в областния град и не са оскъпяват от
транспорта до населеното място, защото се използва ежедневния трафик на пощенските
автомобили.

2.8. Околна среда
Състоянието на околната среда в община Силистра може да бъде характеризирано

като запазено до голяма степен и осигуряващо условия за развитие на алтернативни форми
на туризъм – селски туризъм, екотуризъм и производството на екокултури.

Повечето от измерваните параметри показват стойности по-ниски от пределно
допустимите концентрации (ПДК) и норми, съгласно изискванията на българското и
европейското законодателство и стандарти за качеството на околната среда.

Въздух
Качеството на въздуха се следи от Химична лаборатория гр. Силистра - 4 пъти

дневно се вземат проби за наличието на серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, фенол
и прах. РИОСВ – Русе също упражнява постоянен контрол на качеството на атмосферния
въздух  чрез системата OPSIS и периодичен  такъв, чрез двадесет и четири часови
измервания посредством мобилна станция в определени точки на града.

В района е регистрирано превишаване на нормите за съдържание на фини прахови
частици (ФПЧ10) и серен диоксид в атмосферния въздух. Източниците на наднормено
замърсяване са битовото отопление, промишлените и транспортните дейности, вкл. лошата
поддръжка на пътните настилки. На територията на общината няма големи и агресивни
източници на вредни емисии.

Причините за замърсяването на въздуха в града са:
Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи предимно на остарелия
автомобилен парк.
Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на
атмосферния въздух е незначително и с локален териториален обхват.
Темповете и начините на развитие на промишлеността се разминават с
екологизацията на производството. В повечето промишлени предприятия липсват
или не работят локални пречиствателни съоръжения.

Води
Количественият състав на водите на р. Дунав се следи чрез ежемесечен мониторинг

на пункт от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) “Река Дунав при
гр.Силистра на пристанището”. Анализират се 31 броя показатели, определени от ИАОС по
т.н. референтна схема. Показателите включват наблюдение на основните видове
замърсители за повърхностни води. Показателите са съобразени и с производствената
дейност на областта.За периода  януари 2001 – август 2002 г. няма регистрирани показатели
със стойности над ПДК за ІІІ-та категория водоприемник, както е категоризирана р. Дунав,
като за повечето показатели стойностите са с пъти по-ниски от нормираните. Река Дунав
при гр. Силистра е включена и в международен мониторинг по Дунавската програма с три
наблюдавани пункта – български бряг, среда на реката и румънски бряг. Пробите се вземат
ежемесечно и се анализират по 45 броя показатели – 38 броя общи и специфични показатели
(феноли,  детергенти,  нефтопродукти,  хлорофил,  общ азот и общ фосфор,  тежки метали)  и
газхроматографски анализ за съдържание на пестициди летлива органика. Проби за
биологичен анализ се изпращат в ИАОС – София. Не са установени показатели със стойност
над ПДК.

Състоянието на подземните води за община Силистра се следи в 2 пункта от НАСЕМ
на подземни води – кладенец тип “Раней” помпена станция гр. Силистра и кладенец с.
Сребърнта – 2 пъти годишно. Пробонабирането се извършва веднъж на тримесечие, а за с.
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Сребърна –  2  пъти годишно.  Анализират се 25  броя показатели,  включени в т.  н.  “Базова
програма”.

Един път годишно през август се извършват и анализи за определяне съдържанието
на тежки метали.

Радиационен фон на Дунавското крайбрежие – проби от р. Дунав за радиологичен
контрол се пронабират 1 път на тримесечие съгласно изискванията на Дунавската програма
и анализите се извършват в радиологичната лаборатория на ИАОС. За периода не са
констатирани стойности над ПДК.

В общината няма изградени пречиствателни станции с пълен цикъл на пречистване
на отпадните води от бита и промишлеността.
Недоизградената канализация, многото попивни ями и отсъствието на
функциониращи ПСОВ, причиняват замърсявания както на р. Дунав, така и на
подпочвените води.
Опазването на водите в общината от замърсяване за сега е ефективно само по
отношение на подземните питейни води. Съдържанието на вредни вещества в тях
редовно се контролира от лабораторията на РИОКОЗ - Силистра.
Проблемът за сега е инцидентното замърсяване на водите на река Дунав с петролни
продукти, най-често мазут. Въпреки че това замърсяване се наблюдава рядко, то се
отразява негативно върху риболова и туризма.
В р.Дунав се изливат ежедневно големи количества непречистени битови и
производствени води, под предлог че реката е водоприемник  3-та категория и поради
това такова изливане е разрешено.
Водите на намиращи се на територията на общината микроязовири не се замърсяват с
битови и производствени води и предлагат много добри условия за риболов и отдих.

 Почви и ландшафт.
Състоянието на почвите на територията на общината е добро.
При направените анализи  на  почвени проби са изследвани показателите РН, хумус,

амоняк, нитрати, двуфосфорен петоокис, калий, цинк, желязо, молибден, и бор. Резултатите
от тези проби показаха, че почвите в община Силистра не са замърсени с вредни вещества, и
че съдържанието на измерените елементи е в границите на допустимите норми.

Ландшафтът в Общината е предимно селскостопански и е в зависимост от
състоянието на почвата. Той е разнообразен с полезащитни горски пояси, а в
определени места, поради наличие на горски масиви преминава в горски ландшафт.
Отсъстват сериозни промишлени замърсители на почвата. Почвите са високо
плодородни и предлагат благоприятни условия за отглеждане на зърнени култури,
зеленчуци и трайни насаждения.
Съществуват предпоставки за производство на екологично чисти земеделски
продукти за вътрешно потребление и износ.

Шумово замърсяване
По отношение на шумовото замърсяване съществуват точки и линейни коридори с

шумово натоварване и влошени акустични показатели. Това се дължи на градоустройствени
решения от миналото, неизграденост на пътната инфраструктура и увеличаване на
автомобилния парк, който е сравнително стар и амортизиран. Пунктовете, около които има
интензивно пътно движение се отбелязват шумови нива около 64 dB /А, при допустими
хигиенни норми от 55-60 dB /А. Най-голям дял в акустичния режим заема транспортният
шум.

За подобряване на акустичната обстановка е необходимо:
Картотекиране на източниците на шум;
Спазване на изискванията за осигуряване на нощно спокойствие;
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При всички бъдещи дейности, свързани с развитието трябва да се отчитат и да се
имат предвид съществуващите шумови нива,  да се въведат локални и общински
мерки за екологосъобразна организация на трафика на автомобили.

Отпадъци
Друг твърде сложен и скъп за решаване проблем на общината е опазването на

околната среда от замърсяване с битови, промишлени и опасни отпадъци. Най-вече по
отношение на битовите отпадъци се наблюдава ниска екологична култура. Изхвърлят се
битови отпадъци през прозорците на жилищните блокове и се замърсяват тревните площи,
тротоари, улици, и квартални пространства. Поради липса на регламентирано депо за
промишлени и строителни отпадъци се наблюдават замърсени терени около гр.Силистра и
селата.

На територията на общината не е въведено разделно събиране на отпадъците. С
изключение на с.Айдемир и с.Калипетрово, които са близо до гр.Силистра, в останалите
села на общината липсва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Въпреки че наличната техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци,
като брой е достатъчна, то тя в голяма част е амортизирана. Използването на значителен
брой преместваеми съдове (контейнери от 4м3) е свързано със значителни финансови
разходи, и намаляване качеството на услугата.

В общината няма съоръжения за обезвреждане на опасни отпадъци и последните се
съхраняват временно на територията на причинителите, след което се предават на фирми за
крайното им обезвреждане. Относителният дял на рециклируемите материали в отпадъците
варира от 25 до 40%. Около 30% от тях могат да бъдат компостирани. В района няма
въведено разделното събиране на отпадъци и тяхното понататъшно  рециклиране.
Събирането на рециклируеми отпадъци е предмет основно на дейност на частния сектор. В
своите проекти и програми много неправителствени организации в общината пропагандират
събирането и рециклирането на отпадъците.

За много селища стои открит въпросът с депата за съхранение на комунално-
битовите отпадъци. На 7 септември 2006 г. е подписан Акт №16 за приемане в експлоатация
на Регионално депо за битови отпадъци Силистра. То е един от 6-те пилотни обекта в
България, изградени със средства по Програма ИСПА и в съответствие с най-модерните
европейски стандарти за съхранение на битовите отпадъци, опазване на околната среда и
човешкото здраве.

Изградени са общо 4 клетки за отпадъци, като 3 от тях са готови за пълноценна
експлоатация и са част от етап I, 4-та клетка е от етап II и окончателното й доизграждане ще
стане след изчерпване на експлоатационния период на 3-те клетки.

Депото за твърди битови отпадъци включва следните подобекти: административна
сграда, сграда за контрол на трафика, гараж, работно помещение, автомивка, аварийна
генераторна станция, помпена станция за отпадни води и всмукателна камера, задържащи
резервоари и пречиствателен сектор, отточна помпена станция за обработен филтрат,
комбиниран сгъстител за утайка и складов резервоар, филтърна преса, газосъбирателна
система, инсталация за очистване на отпадни води, резервоари за съхранение и инсталации
за дозиране на варов разтвор и железен трихлорид, дозиметрични кладенци, системи за
дренаж и контрол на подпочвените води, преграждащ насип и обходен път.

Предстои въвеждане на организирано сметосъбиране на битови отпадъци от всички
население места.

Можем да кажем, че през последните години проблемът с отпадъците в община
Силистра се очертава като един от приоритетните екологични проблеми и на решаването му
трябва да се обърне сериозно внимание чрез:

Формиране на екологично съзнание и предприемане на сериозни стъпки за
екологично възпитание още в началните класове на съвременното училище.
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Засилване връзките на общината с неправителствени организации за участие в
съвместни проекти, семинари и издаване на нагледни материали с цел възпитаване на
населението на общината и привличането му в цялостния процес на опазване на
околната среда, в това число и опазване на околната среда от замърсяване с битови,
промишлени и опасни отпадъци.
Търсене на решения за изграждане на инсталации за обработка на отпадъците от
строителството, отпадъците с органичен произход (растителни отпадъци, отпадъци
от животновъдна дейност и др.), опасните отпадъци от бита и не последно място
отпадъците от опаковки.

Общи изводи от анализа на околна среда:
Опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда
самостоятелно. Екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при
оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта,
енергетиката, промишлеността, селското стопанство и други.
Защитата на околната среда е обща задача на правителството, на областната и
общински администрации, на неправителствени организации и обществеността.
В законодателството и практиката се въведоха процедури за активно участие на
неправителствените организации и обществеността в процеса на вземане на решения;
въведоха се разнообразни форми на информиране на обществеността по въпросите на
околната среда.
Безкомпромисното прилагане на екологичното законодателство, доброто
взаимодействие между институциите и обществеността намаляват рисковете за
хората и околната среда.
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ЧАСТ ІІ. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
И ЗАПЛАХИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СИЛИСТРА / SWOT АНАЛИЗ/

Прилагането на този аналитичен инструмент позволява:

· пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината;

· изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми;

· насочване към приоритетните сфери на развитие;

· насочване към приоритетни за решаване проблеми;
На базата на изводите, изведени при анализа на социално-икономическото развитие,
инфраструктурата и околната среда, са идентифициранисилните и слабите страни,
балоприятните възможности и потенциалните заплахи за развитието на общината.

Силни страни (стимулатори на развитието) Слаби страни (ограничители на развитието)

Природни ресурси, териториална структура и културно-историческо наследство – наличие,
проблеми, използваемост
- Добро геостратегическо местоположение за

регионално, трансгранично и междурегионално
сътрудничество

- Плодородни почви и устойчиво управление на
земите;

- Развита селищна мрежа със силно изявен
център; добра достъпност на общинския център;

- Отсъствие на сериозни ландшафтни проблеми;

- Богато културно и историческо наследство
(КИН)- уникални културни факти от национално
значение;

- Богато природно наследство – поддържан
резерват “Сребърна”, природни
забележителности по поречието на река Дунав;

- Добър потенциал за развитие на алтернативен
туризъм

- Бедна на полезни изкопаеми и водни ресурси;

- Оскъдни валежи, остри засушавания, градушки;

- Липса на поливни площи, разрушени
напоителни системи,

- Неоползотворени възможности за биологично
земеделие;

- Раздробена собственост - бариера за
дълготрайни инвестиции и създаване на трайни
насаждения;

- Недостатъчни зелени пояси в равнината, водещи
до ветрова ерозия на почвите;

- Наличие на свлачища и нестабилни льосови
основи - затруднено изграждане и поддържане
на пътна инфраструктура;

- Невалоризирано културно и природно
наследство;

- Наличие на много “визуални замърсители”
(нерегламентирани сметища), създаващи лош
имидж на общината.

Човешки ресурси и социално обслужване

- Близки до средните за страната параметри на
демографската ситуация,

- забавяне темповете на намаляване на
населението, повишаване на раждаемостта,
намаляване на външната миграция

- Добър научен и кадрови потенциал в сферата на
селското стопанство (фермерство,
агроикономика, овощарство, маркетинг);

- Наличие на квалифицирани специалисти в
машиностроенето, електрониката, химията;

- Добре развити услуги в частния сектор;

- Застаряване на населението - негативно
изменение на възрастовата структура

- Отрицателен естествен прираст (особено силно
изразен в селата);

- Липсват условия за жизнена кариера на млади
хора в селата;

- Сезонна заетост в селското стопанство;

- Неоползотворени кадри на професионалните
гимназии, Филиала на РУ «Ангел Кънчев» и
УНЦ към ВУ «Земеделски колеж», гр. Пловдив;

- Дисбаланс между търсенето и предлагането на
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- Достъпна мрежа от образователни, здравни и
социални услуги, културни институти и спортни
съоръжения;

- Модел за етническа толерантност;

- Съхранени културни традиции;

- Сравнително добре развит  НПО – сектор;

- Икономическа самостоятелност на училищата –
“делегирани бюджети”;

- Многообразна образователна структура –
общообразователна и професионална, със
съхранени традиции, добре обезпечена с кадри;

- Изградени компютърни капинети в
образователната система;

- Повишаване на заетостта и намаляване на
безработицата;

- Добре развит ученически и масов спорт

- Разнообразна превантивна дейност в борбата
срещу зависимостите и противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни лица

- Развити социални услуги, в това число и
алтернативни

кадри на пазара на труда;

- Миграция на млади квалифицирани кадри от
общината в съседни области и столицата;

- Недостиг на средства за  обновяване и
модернизиране на съществуващата
инфраструктура;

- Задълбочаване на проблема “училища в криза“
поради устойчиви демографски и миграционни
процеси;

- Тенденция на устойчивост на отпаднали и
неприбрани ученици;

- Необходимост от въвеждане на съвременни
форми на социално и здравно обслуждавне;

Стопански сектор

- Сравнително добре развити икономически
функции на центъра - диверсифицирана
икономика;

- Специализация, производствен опит и традиции
в хранителната индустрия и аграрния сектор,
оползотворени възможности на САПАРД

- Добре развит сектор на МСП и уедряване на
микрофирмите;

- Въведени международно признати стандарти и
повишена конкурентоспособност за излизане на
външни пазари;

- Развиващ се индустриален сектор;

- Действащ устройствен план на Общината;

- Оползотворяват се конкурентните предимства и
привличане на инвестиции;

- Потенциал за развитие на алтернативен туризъм;

- Партньорство между общината, частния сектор
и неправителствени структури /КСВТ и КСБР/.

- Повишаване на инвестиционната активност на
местните фирми;

- Новоизграждащата се бизнес инфраструктура е
предпоставка за развитието на икономиката в
общината и привличане на нови производства

- Неоползотворени възможности за трансфер на
стоки, технологии и хора през граничната зона;

- Липса на стратегическо виждане от страна на
бизнеса за развитие и иновации чрез привличане
на външно финансиране;

- Липса на регионални нови и утвърдени
търговски марки;

- Амортизирана пазарна инфраструктура;

- Нарушена връзка между научни структури и
производство;

- Силна териториална диспропорция в
разпределението на икономическите ресурси;

- Много бариери пред желаното развитие на
туризъм;

Техническа инфраструктура и екология

- Река Дунав – (ТК №7) -  улеснява - Нисък дял на пътищата от висок клас;
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комуникациите на общината и областта с
Централна и Източна Европа;

- Поетапно изграждане на презгранична
инфраструктура с международен капацитет
(модерен фериботен комплекс, товарно
пристанище и ГКПП);

- Наличие на частно пътническо пристанище

- Добре изградена електроенергийна мрежа с
възможности за допълнително натоварване;

- Осигурено непрекъснато водоснабдяване за
цялото население от общината;

- Изградена транспортна инфраструктура за
комбиниране на четири вида транспорт;

- Предварителни проучвания за газификация;
Идейно проектиране на газопреносната и
газоразпределителната мрежа

- Добре развита съобщителна мрежа;

- Липса на сериозни екологични проблеми;

- Задоволително състояние на общинската пътна
мрежа;

- Единствената жп линия е неудвоена и
неелектрифицирана;

- Амортизирана водопроводна мрежа и големи
загуби на вода, липса на ПСОВ;

- Голяма дълбочина на водоизточниците;

- Забавен процес на модернизация на
съобщителната система, ограничено предлагане
на съвременни услуги;

- Неизползване на алтернативни източници на
енергия /газ, вода, вятър, биологични
източници/;

- Недоизградени канализационни системи;

- Слаби темпове на реконструкция и
рехабилитация на съществуващата и за
изграждане на нова техническа инфраструктура
и благоустрояване на населените места.;

- Липсва организирано сметосъбиране и
сметоизвозване по селата;

Възможности Заплахи

- Макроикономическа стабилизация на страната

- Оползотворяване на географското
местоположение на общината чрез интегриране в
европейските транспортни коридори;

- Интегриране в общия европейски пазар;

- Преодоляване на “периферността” чрез
използване на съвременни информационни
технологии и иновации

- Издигане качеството на общината до евроцентър
чрез трансгранично, транснационално и
междурегионално сътрудничество

- Нараснало търсене на алтернативни
туристически продукти

- Ползване на средства от ЕС и други донорски
програми и финансови инструменти на
Общността за финансиране на проекти за
регионално и местно развитие

- Реализиране на публично-частни партньорства;

- Развитие на разнообразни форми на
алтернативен туризъм

- Регионални конфликти и терористични действия

- Силен конкурентен натиск върху бизнеса,
особено МСП в следствие от присъединяването
към ЕС

- Силен конкурентен натиск от страна на съседни
райони на общината, в т.ч. и от Румъния за
привличане на инвестиции – публични и частни

- Недостатъчна степен на децентрализация и
развитие на местното управление. Голяма
зависимост на общината от централното
бюджетно финансиране

- Липса на адекватни регионални и национални
финансови инструменти за мостово финансиране
на големи проекти

Представената синтезирана картина на общината съдържа мозайка от “плюсове” и
“минуси”, позволяваща формулирането на следната изводи:
· Ресурсните предпоставки, обективните процеси и намерения за развитие доминират; -

определящи за развитието на общината са вътрешните предпоставки и потенциали, за
които съществуват и благоприятни възможности;
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· Някои от проблемните аспекти са вече идентифицирани, някои са овладяни и към тях са
насочени мерки  за решаването им (техническа инфраструктура, екология, социална
инфраструктура );

· Развитието на стопанския сектор крие в себе си огромни предизвикателства - привличане
на инвестиции, технологично обновяване, постигане на конкурентноспособност;

· Общинското ръководство извършва планирани и насочени инициативи в областта на
местното развитие, подкрепя запазването и развитието на местния бизнес, реализира
ефективно дейности за привличане на нов бизнес, познава добре своите ресурси и
потенциал и осъществява успешно техния маркетинг,  може професионално да
обслужва инвеститорски интерес, както чуждестранен така и от страната.
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ЧАСТ ІІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

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,
областта 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. Тя е и градивна основа с редица конкретни адреси към
формулирането на плана за развитие на Северен централен район и основните програмни
документи за развитие на страната през програмния период до 2013 г.

Общинският план за развитие отчита целите и приоритети на основните планови и
стратегически документи на национално ниво. Основно предизвикателство пред общината е
съгласуване на целите за развитие  с целите на политиката за социално-икономическо
сближаване на ЕС, а именно: повишаване на регионалната конкурентноспособност,
изграждане на информационно общество и икономика на знанията, устойчиво развитие.
Предвиждането на мерки в тази насока ще даде възможност на общината да се възползва в
максимална степен от възможностите за външно финансиране по линия на оперативните
програми и европейските фондове.

Основната цел и стратегическите приоритети за развитието на общината са
формирани въз основата на анализа и отчитайки посочените по-горе реалности.

Тенденциите в развитието на общината към момента показват подобрение на
социално-икономическите показатели и постепенно приближаване до средните за страната.
Това показва, че общината провежда целенасочено политиката за устойчиво интегрирано
развитие на местно ниво.

Държавата е отредила община Силистра да не попада в нито един от районите за
целенасочено въздействие.

Стратегията на община Силистра за периода до 2013  г.  е стратегия на устойчиво
развитие и растеж, която е:

агресивна – по отношение на изграждането на инфраструктурата и предприемане на
изпреварващи стъпки за интегриране в европейските пазари. Целта е силните страни
на общината да бъдат «подсилени» с външни ресурси, като на основата на
сравнителните предимства привлича нови инвестиции.
подкрепяща, от гледна точка на изграждането на предпоставки за развитие на
основните икономически сектори – селско стопанство, промишленост и туризъм.
гъвкава – по отношение на протичането на демографските процеси, укрепване
капацитета за въздействие върху цялостното развитие на общината (ресурси,
администрация, информация) и оптимално усвояване на средства от структурните
фондове на ЕС (по приложимите за общината приоритети на тези фондове), както и
по отношение на сътрудничеството и партньорството с всички заинтересовани
страни.

1. Визия за развитие на Община Силистра
Визията за развитието на общината отразява желаните промени и желаното

състояние в развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява мнението на
местните хора и има мобилизиращ характер, обединяващ териториалната общност.
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Средище на Еврорегион Дунав Изток с богато историческо наследство,
съвременен културен, туристически, транспортен и индустриален център, с
висококвалифициран човешки ресурс, притежаващ потенциал за устойчиво
развитие и предпочитано място за живот, отдих и инвестиции

Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на
общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:

Концентриране на административни, икономически, културни, търговски,
транспортни функции; силно присъствие на учебни заведения – филиал на
университет, колежи, професионални училища; развита обслужваща сфера и
инфраструктура;
Транспортно-комуникационен възел, сравнително добра транспортна достъпност,
наличие на товарно, гражданско и яхтено пристанище, увеличаващи възможните
алтернативи за транспортна дейност, обслужваща производството и населението;

Висока степен на изграденост на енергийната, съобщителната и водостопанската
системи в общината;

Натрупан опит и традиции в развитието на индустриалните и обслужващи отрасли,
независимо от протичащите негативни демографски процеси и миграция на
квалифицирана работна сила.
Икономическо оживление, обхващо структуроопределящите производства в града и
общината

Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието:
Недостатъчни връзки с добре развити европейски и световни полюси на
икономическа дейност и предприемачество;
Амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа рехабилитация, за да
посрещнат предизвикателствата на съвременни производства;
Липса на добре развита инфраструктура, които да внесе необходимия нов импулс в
развитието и обновяването на икономиката.

Чрез визията си общината е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това
предполага огромни усилия за мобилизиране на всички налични ресурси и привличане на
външни такива, както и следване на подходяща  стратегия.

2. Основна стратегическа цел
Основната стратегическа цел на Община Силистра е да се постигне:

УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА КАТО
ЦЕНТЪР НА ЕВРОРЕГИОН “ДУНАВ ИЗТОК”, РАСТЕЖ НА ЗАЕТОСТТА И

ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРЕН ВЪЗХОД

С формулирането на основната стратегическа цел се определя главната насока и
очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати в резултат от реализацията на
Общинския план за развитие.

Тя съдържа четири взаимосвързани компонента: “ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ”, и “ЦЕНТЪР НА ЕВРОРЕГИОН “ДУНАВ ИЗТОК”, “РАСТЕЖ НА
ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ” и “ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРЕН ВЪЗХОД”. Първите два
компонента са двигател на развитието в трансграничния регион, а останалите два осмислят
усилията на хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се
преследва успоредно и едновременно в четирите сфери.
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Единият компонент на целта е ”УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”,
но не “на всяка цена”, а чрез обновена, конкурентноспособна, иновативна и природощадяща
икономика. Икономика, която оползотворява човешките,  природните и културно-
исторически ресурси на общината, приоритетно ориентирана към високотехнологични и
жизнени традиционни производства. Икономика, разчитаща на нови инвестиции чрез
активното им привличане и насърчаване.

Другият компонент “ЦЕНТЪР НА ЕВРОРЕГИОН “ДУНАВ ИЗТОК” посочва
водещата роля на община Силистра за осъществяване на трансгранично сътрудничество.
Съвместното планиране и реализиране на големи трансгранични проекти е предпоставка за
общо развитие на региона, надхвърлящ границите на националните пространства. Това дава
възможност за прилагане на практика на идеята за осъществяване на регионалната политика
на ЕС.

Другите компоненти на целта “РАСТЕЖ НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ”  и
“ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРЕН ВЪЗХОД” са пряко и взаимно свързани с първите два
компонента. Тук се включват усилията за подобряване на стандартите в социалния сектор
(образование, култура, спорт, здравеопазване, социални грижи), трудовата заетост, развитие
на инфраструктурата и екологията, жилищната среда.

Основните целеви индикатори за постигане на стратегическата цел включват:
Икономика:

Средногодишен темп на нарастване на основните икономически показатели -
достигане средните за страната спрямо 2007 г.;
Ръст на местни и чуждестранни инвестициите;
Ръст на реализирания износ;
Повишаване коефициента на заетост (достигане на средния за страната) – спрямо
2007 г.;

Жизнена среда и жизнен стандарт:
Намаляване равнището на безработица под средното за страната;
Трайно премахнати нерегламентирани сметища;
Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека  - 2007 г.  ;
Брой санирани жилища – спрямо 2007 г. ;
Подобрена общинска пътна инфраструктура в км – 2007г. ;
Равнище на доходи на домакинство – достигане средното за страната;
Намаляване замърсяванията на водите;
Подобрени здравни услуги – спрямо 2007 г.;
Достъп до разнообразни културни дейности и продукти;
Намаляване броя на заболели хора от зооантропонози, чрез ограничаване
популацията на подивели и скитащи кучета извън населените места и
безстопанствени такива в населените места

Стратегията за развитие цели въвеждането на институционална рамка на общинско
ниво за планиране, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на местното развитие в
съответствие със законодателството, правилата и процедурите на ЕС. Изпълнението й
предполага достигане на административни стандарти и капацитет за усвояване на помощта
от Структурните и Кохезионния фондове чрез националните Оперативни програми и
Националните планове за развитие и оптимизиране целите за развитие в отделните сектори
на местно ниво.

Важен фактор за устойчивото интегрирано развитие на общината е и
трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество.
Възможностите в тази насока са насочени към развитието на трансгранична
инфраструктура, опазване на околната среда, икономическо сътрудничество и културен
обмен, както и включването в подходящи инициативи и въвеждането на добри практики.
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2. Приоритети за развитие, специфични цели и мерки
Въз основа на направените изводи от анализа, избраната визия и поставената

стратегическа цел, отчитайки идентифицираните проблеми за разрешаване и възможностите
за развитие  се определят следните стратегически приоритети, в които ще се концентират
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 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА
ИКОНОМИКА

ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ
И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

ПРИОРИТЕТ 4. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ

Реализацията на основната цел е невъзможна без конкретизация на няколко нива –
приоритетни сектори, специфични цели към развитието на тези сектори, операции към всяка
от целите и конкретни проекти или проектни идеи за прилагане на всяка от операциите.

Съгласуваност и координация
С оглед ефективно и ефикасно използване на местните ресурсите, стратегията за

развитие на общината отчита приоритетите и целите на политиките за развитие на
отделните сектори.

Основно място в приоритетите и специфичните цели на Общинския план заема
рехабилитация, доизграждането и модернизацията на базисната инфраструктура и
жизнената среда, като предпоставка за икономическо развитие и растеж и повишаване
конкурентните предимства на общината за реализиране на инвестиции. Балансираното и
устойчиво развитие на общината е обвързано с опазването на околната среда и
екологосъобразно използване на природния потенциал за развитие.

Провеждането на политиката за развитие на човешките ресурси на местно ниво в
съответствие с националните стратегически документи е от особена важност за
интегрираното местно развитие.

Общинският план за развитие е съгласуван с 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 (ОП)
«Околна среда»  (които основно ще финансира мерките и проектите от първия приоритет –
подобряване и развитие на базисната инфраструктура), както и с оперативните програми
«Развитие на човешките ресурси» (за повишаване качеството на човешкия ресурс),
«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» (насърчаване на
предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление),
«Административен капацитет» (подобряване качеството на публичните услуги, създаване на
капацитет от нов тип, прозрачна и ефективна администрация), Национален стратегически
план за развитие на земеделието и селските райони, Национален стратегически  план за
развитие на рибарството и аквакултурите и Програмите за тяхното реализиране.

Органите на местната власт и местното самоуправление са основен координатор и
двигател на развитието, играещи ключова роля при реализиране на инвестиции в
публичната инфраструктура, ангажиране на общинска собственост за реализиране на
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публично-частни партньорства, изграждане на подходяща бизнес среда, насърчаване на
инициативите в обща полза и предоставяне на качествени публични услуги.

Основен икономически партньор на общината при реализиране на стратегията за
устойчиво интегрирано развитие е частният бизнес.

Съществена роля при реализацията на Общинския план за развитие имат социалните
партньори – неправителствени организации, граждански и професионални сдружения.
Познаването на специфични проблеми и умението им да привличат обществена подкрепа
при решаването им, техният опит в работа по проекти с широко гражданско участие имат
съществена роля при реализирането на проекти и постигане на желаното развитие.

Съгласуването и координацията между партньорите, развитието на техния капацитет
и мобилизирането на местните ресурси за реализиране на стратегията за устойчиво развитие
и растеж е ключов момент за постигането на това развитие.

За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани цели и
операции, следващи логиката на основната цел:

ПРИОРИТЕТ 1. ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА  И
ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Обновяването и доизграждането на инфраструктурата има определящо значение за
увеличаване на инвестиционна атрактивност и конкурентнособност на община Силистра в
национален и международен план. Инвестиционните проекти на община Силистра включват
както местни, така и такива с национално и международно значение. Инвестиционните
приоритети на Община трябва да са свързани със специфичното й географско положение и
възможността за развитие,  което то й дава. Важен критерии за реализиране на тези
инвестиции са социално-икономическите и екологични ефекти, като разкриването на
временни или дългосрочни работни места, премахване на пречки за развитието чрез
повишаване на достъпността и привлекателността, международно сътрудничество,
стимулиращо бизнесконтактите, развитие на туризъм и т.н. Предвид размерите на
ресурсите, необходими за реализирането на специфичните цели и проекти в този приоритет,
общинската администрация ще разчита на партньорства на местно ниво и привличането на
средства  от ОП «Регионално развитие», ОП «Околна среда» и Програма «Трангранично
сътрудничество Румъния-България», хоризонталните програми на ЕС и други външни
донори.

Специфична цел 1  Изграждане на техническа инфраструктура на Общината,
отговаряща на изискванията на ЕС

Използване на потенциала на общината, разположена на кръстопът на
Трансевропейски транспортен коридор №7 – р. Дунав и Източен Балкански транспортен
коридор между Турция, Румъния, Украйна, Русия и пр, налага определени  мерки за
постигане на тази цел.

Мярка 1: Използване наличните възможности на транспортната инфраструктура на
Общината за комбиниране на различните видове транспорт
Дейностите по тази мярка са насочени към:

Съдействие за модернизиране на пътища от републиканската пътна мрежа
Модернизирането на товарно пристанище Силистра /като единствено у нас,
специализирано за обслужване на кораби и вагони с насипни, палетизирани и
контейнизирани товари и практическото му превръщане в пресечна точка на
сухоземен и воден транспортен коридори, е добра перспектива за развитие./
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Развитие на жп транспорта
Съдействие за възстановяване работата на гражданското летище

Мярка 2: Модернизиране на енергийната инфраструктура и въвеждане на природния
газ като алтернативен енергоносител в общината

Снабдителната инфраструктура, свързана с доставянето на определен ресурс, е от
определящо значение за стандарта на обитаване и възможностите за развитие. Периферното
разположение на общината в националната територия я поставя и в периферно положение
по отношение на националните газопреносни и електропреносни системи, което затруднява
сигурността в обслужването и възможностите за алтернативно захранване. Интервенции:

Изграждането на газопреносна и газоразпределителна мрежа за битово, обществено и
промишлено газоснабдяване, предвид безспорните икономически и екологически
предимства на природния газ пред традиционните енергоносители е една добра
перспектива за общината.
Насърчаване  използването на алтернативни енергийни източници
Осигуряване на висока степен на сигурност в електрозахранването с оглед на
специфичните климатични условия

Мярка 3: Съдействие за ускоряване на строителството за изграждане на
трансгранична инфраструктура

Много съществен принос за регионалното икономическо развитие на Силистра са
изградените ГКПП Силистра-Кълъраш, хидротехническото съоръжение на фериботния
комплекс и структурните елементи от пътната мрежа, свързани с функционирането на
новата трансгранична инфраструктура. Важността и значимостта на този проект надхвърля
мащабите на общинската и областната стратегии и навлиза в сферата на международните.
Този проект завършва транспортният коридор, започващ от южната ни граница и
завършващ в Силистра с възможност за пренос на хора и товари през река Дунав с ферибот.

Нов генерален момент в пътната комуникация на общината, региона и страната е
търсената възможност за реализиране на трети мост на р. Дунав до гр.  Силистра
като един от основните двигатели за цялостния подем на Общината.
РО-РО терминалът “Силистра-Рени” (Украйна),  осигуряващ най-късият път за
транспорт на стоки през България от Турция и Близкия изток към Украйна, Молдова,
Румъния, Русия и Скандинавските страни ще бъде важен компонент на Източния
балкански транспортен  коридор
Интензифицирането на транзитните потоци по бъдещия международен транспортен
коридор изисква както промяна на трасето и експлоатационните възможности на
съществуващата жп линия, така и промяна в габаритите и товароносимостта на
първокласния път І-7, а също и изграждане на довеждаща инфраструктура.

Специфична цел 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура,
обслужваща бизнеса

Важните предпоставки за регионален растеж и заетост са свързани с осигуряване на
добър транспортен и комуникационен достъп до зоните за 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.
Действията  се съсредоточават в няколко посоки:

Мярка 1: Развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на
публичните услуги
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Липсата на достъп до подходящи телекомуникационни услуги представлява сериозна
пречка в развитието на всички райони, особено на изостаналите, периферните и слабо
урбанизираните. Недостатъчната изграденост и териториалните диспропорции в развитието
на съобщителната мрежа в общината изискват сериозни усилия.
Постигането на тази мярка е свързано с:

Осигуряване на широк достъп до информация чрез използването на комуникационни
технологии, водещи до повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от
предоставянето на публични услуги;
Разширяване обхвата на кабелните и интернет оператори

Мярка 2: Подобряване на достъпа до главните транспортни артерии, както и връзката
между икономически активните и периферните райони

Тази мярка е насочена към пътищата, осигуряващи вътрешнорегионални връзки,
даващи възможност за развитие на икономическия потенциал на общината: рехабилитация
на пътищата от републиканската пътна мрежа в посока изток –запад, така че да изпълняват
успешно ролята си на довеждащи и преразпределящи направления към основната ос север-
юг. Инвестициите, свързани с местната инфраструктура са с добри перспективи, защото
повишават мобилността на населението, възможността за пътуване до отдалечено работно
място, намаляват цената и увеличават трафика на товарни и пътнически превозни средства в
района на преноса на хора и товари. Мобилността може да способства за подобряване на
медицинското обслужване, образованието и културата, подобрените транспортни връзки и
международният транспорт ще спомогнат за подобряване на инвестиционната среда в
района, пътищата ще позволят достъп до слаборазвитите в икономическо отношение
райони. Дейностите по тази мярка са насочени към:

Ремонт и/или рехабилитация на общинската пътна мрежа, осигуряваща връзките в
общината, успоредно с  реконструкцията и модернизацията на железопътната гара
Ремонт и/или  рехабилитация на уличната мрежа в урбанизираните територии
Разработване и утвърждаване на нова транспортно-комуникациона схема за
обществен превоз на хора
Рехабилитация комуникациите и пътната инфраструктура до промишлените зони,
достъпа до тях и превръщането им в места за ускорено бизнес развитие и привличане
на нови инвестиции

Мярка 3. Изграждане на инфраструктура, свързана с развитието на туризма
Реконструкцята и рехабилитацията на базисната инфраструктура ще подпомогне

инициативите в областта на туризма и по-пълното използване на възможностите,
предоставени от богатото културно-историческо и природното наследство, ще повиши
привлекателността на региона за осъществяване на различни форми на туризъм.
Недостатъчното използване на наличния потенциал и липсата на предлагане на
разнообразни туристически ресурси предполагат предприемането на различни дейности,
насочени към съдаването на нови продукти:

Изграждане на инфраструктура, свързани с развитието на водни спортове,  риболовен
туризъм;
Модернизиране на довеждащата инфраструктура и на тази около туристическите
обекти;
Възстановяване на атракции и създаване на нови такива, както и развитие на
съпътстващата инфраструктура - язовири, рибарски селища, хижи;
Ремонт на културните и исторически обекти, които са потенциал за развитето на
туризъм

Специфична цел 3: Модернизиране на инфраструктурата в жилищните територии в
съответствие с изискванията на ЕС
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Мярка 1: Оптимизиране на енергийното потребление чрез разработване на проекти за
енергийна ефективност

Действията за подобряване на енергийната ефективност разкриват голям потенциал
за подобряване както на конкурентоспособността на икономиката чрез намаляване
енергоемкостта на произведения продукт и подобряване условията на труд, така и за
повишаване  стандарта на обитаване чрез подобряване структурата на енергопотреблението
в бита и обществените сгради. Необходими са не само технологични мерки, но и
разяснителна и информационна дейност в тази насока, а именно:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищните и обществените сгради
и сертифицирането им;
Популяризиране на Общинска програма за енергийна ефективност;
Насърчаване използването на алтернативни енергийни източници, опазващи
околната среда;
Поетапна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лампи във всички
населени места.

Мярка 2: Изграждане на архитектурно достъпна среда и благоустрояване на
населените места

Благоустрояване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки;
Поддържане и обогатяване на зелена система и благоустрояване на паркове и
рекреационни зони;
Реконструкция и ремонт на тротоарните площи;
Модернизация на автобусните спирки и подобряване достъпа на хора с увреждания
до тях
Адаптиране на архитектурната среда за подобряване достъпа на хора с увреждания
до обществени места, сгради, транспорт, обществена информация и др.

Специфична цел 4:  Повишаване качеството на жизнена среда чрез трайно
подобряване на околната среда в общината

Съхраняването на екологичния баланс в територията на общината е насочено към
поддържане на чистотата на въздуха, водите и почвите, опазване на защитените природни
територии и биоразнообразието, функционирането на надеждна система за мониторинг и
управление на околната среда, в т.ч. и модел за екологично образование.

Подобряване състоянието на водата, въздуха и почвите включва прилагането на
мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват
на увреждането, обхвата на засегнатото население, концентрацията на замърсяването и
степента на вредност за човешкото здраве и природата. Предлаганите мерки ще въздействат
в няколко направления:

Намаляване или елиминиране източниците на замърсяване,
Изчистване на замърсяването,
Възпрепятстване преноса на замърсяване от един на друг компонент и предпазване
от замърсяване.

Мярка 1: Разработване и изпълнение на планове и програми за опазването на водите и
земеделските земи за устойчивото им управление

Инвентаризиране на всички източници на замърсяване на речните басейни и контрол
върху пречистването на  отпадъчните води;
Инвентаризиране на земеделските земи в защитените територии и териториите по
Натура 2000
Прилагане на добрите земеделски практики в селското стопанство
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Мярка 2: Развитие на местната инфраструктурата за опазване и подобряване на
околната среда
Мярката е насочена към:

Обновяване, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и
подобряване на водоснабдяването;
Изграждане, обновяване и осъвременяване на канализационната система и
построяване на ПСОВ за гр. Силистра и селата Айдемир, Сребърна и Калипетрово;
Ефективно управление на отпадъците: обхващане на всички населени места в
организирано сметосъбиране и сметоизвозване; благоустрояване на местата за
събиране на отпадъци и обновяване на контейнерите и машинния парк; саниране на
нерегламентираните сметища и ликвидирането им; реализиране на алтернативи за
удължаване срока на експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци
Изграждане на депо за строителни отпадъци
Разрешаване на проблема, свързан с обезвреждането на опасни отпадъци
Изграждане на системи за рециклиране на отпадъците, с цел удължаване
експлоатационния период на Регионалното депо

Мярка 3: Запазване и поддържане на биоразнообразието на територията на Общината
и провеждане на активна информационна и възпитателна кампания за неговото
опазване
Дейностите са насочени към:

Проучване и популяризиране на видовия състав на флората  и фауната в региона;
Ликвидиране на бракониерската сеч и други незаконни дейности в ЗМ и по
поречието на р. Дунав;
Изграждане на екотуристическа инфраструктура – устроени екопътеки.
Прилагане на агроекологични мерки за опазване естествените местообитания на
птици и хабитати

Мярка 4:  Изграждане на нова, възстановяване и подобряване на съществуващата
инфраструктура за осигуряване на безопасна физическа среда и превенция на риска
Необходими интервенции:

Укрепване на свлачища на територията на общината;
Отводняване на жилищни и нежилищни терени;
Изграждане на инфраструктура за превенция от наводненията и брегоукрепване
Разработване и прилагане на планове и програми за действие при възникване на
природни бедствия - пожари, земетресения, наводнения и епидемии и пандемии

Мярка 5: Подобряване на инфраструктурата в земеделските и горските територии
инвестиране в изграждане на полски пътища между съседни села, за  подобряване на
връзката между тях
възстановяване на полезащитните пояси и залесяване на терени
усвояване на ерозирали и наводнени терени, общинска собственост
рекултивиране на общински терени, които са бракувани и изсъхнали трайни
насаждения

Мярка 6: Институционални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите в областта на
екологията

Провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на
населението със средствата на медиите и на различни програми;
Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми;
Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата;
Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.
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Мярка 7: Междурегионално, трансгранично и международно сътрудничество в
областта на опазване на околната среда и устойчиво управление на отпадъците

Засилване на интеграцията между общини от България и Румъния в областта на
трансграничното опазване на околната среда;
Участие на общината в европейски и други международни програми за
сътрудничество в сферата на околната среда и управлението на отпадъците;
Сътрудничество с побратимените на Силистра градове и въвеждане на добри
практики по опазване на околната среда
Рехабилитация на инфраструктурата, свързана с управлението на отпадъците в
трансграничната зона Кълъраж – Силистра, чрез съвместни проекти по
трансграничните програми

ПРИОРИТЕТ 2. ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА
ИКОНОМИКА

България е част от общия европейски пазар, където конкуренцията е голяма и
безпощадна. Това налага българските компании да реагират адекватно на новите условия.
За да се развиват, е  необходимо да инвестират в материални активи и оборудване, в
човешки ресурси, в нови технологии, а оттам и в качество, бързина и коректност, както и в
осъществяването на местни партньорства. Необходимо е да се предприемат мерки, които да
подпомогнат осъществяването на тези дейности.

Специфична цел 1: Създаване на условия и стимулиране развитието на малък и среден
бизнес

Мярка 1: Подкрепа за стартиране и развитие на сектора на малкия и среден бизнес
чрез повишаване на достъпа и изграждане на необходимата инфраструктура и
комуникации

Предлагането на терени на предприемачи, както и офиси за тях, е важен фактор за
разкриването на нови производства и допринася по решителен начин за създаване на
работни места и модернизиране на производствената структура. За тази цел дейностите ще
се насочат към:

Осигуряване на терени за изграждане на нови технологични предприятия и
привличане на чужди инвестиции, чийто ефект ще се изразява и в повишаване на
трудовата заетост чрез разкриване на нови работни места;
Осигуряване на терени и възможности за ускорено развитие на сектора на услугите,
изследванията и технологиите, които ще способстват за утвърждаването на този
сектор като водещ;
Подкрепа за развитие на бизнес паркове;
Организиране и провеждане на търговски изложения и панаири – изграждане на
подходяща инфраструктура/ изложбени зали и съоръжения;
Утвърждаване на марка “Произведено в Силистра”.

Мярка 2: Подпомагане на МСП за възприемане и ефективно използване на
информационните и комуникационни технологии

Необходимо е да се координират усилия на местната администрация,
информационното общество и бизнеса за реализация на информационни проекти. Удачна
форма е изграждането на високотехнологични паркове, web-ориентирани връзки на
администрацията с потребителите на публични услуги, създаването на културни,
образователни и комерсиални сайтове. Всеки проект в тази област следва да бъде
адмириран, тъй като създава условия за динамичен растеж, извличане на сравнителни
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предимства на общината и нарастване на жизнения стандарт на населението. Същевременно
информационните технологии предоставят уникалната възможност да се работи за
отдалечени пазари и да се създава висока добавена стойност.

насърчаване изграждане на нови информационни системи и обучение;
развитие на бизнес мрежи и коопериране на малките и средни предприятия -
трансгранично и международно сътрудничество, стимулиращо бизнесконтактите;
бизнес мрежи, организиране и участие в бизнесфоруми и срещи;
разработване и прилагане на финансови инструменти на местно/регионално и
национално ниво в помощ на МСП.

Специфична цел 2: Повишаване на конкурентноспособността на общинската
икономика чрез привличане на нов и задържане на съществуващ бизнес

Мярка 1: Подобрен маркетинг за привличане на инвестиции в общината
Провеждане на маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на
потенциални инвеститори;
Провеждане на маркетингова реклама и промоциране на възможностите на общината
за извоюване и утвърждаване на имидж като перспективна локализация с условия за
успешен бизнес;
Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори;  Работа в мрежа с
организации, подкрепящи икономическото развитие на национално, регионално и
местно равнище;
Изграждане на офиси за обслужване на инвеститори;
Подобряване на комуникациите между местния бизнес и бизнес средите от
побратимените на Силистра градове.

Мярка 2: Подобряване на предоставяните публични услуги
Предоставянето на местни бизнес услуги, допринасящи за развитието на

предприемачеството и местния бизнес и/или създаването на нови работни места, постепенно
се подобрява. Преодоляване на пропуските и разликите в информационно и бизнес
осигурряване на населените места в общината определя необходимостта от дейности по
създаване и повишаване ефективността на съществуващите бизнес услуги, особено
специализирани услуги за групи МСП.

Подкрепа на бизнеса, чрез осигуряване на информация и партньорство за участие в
Европейски програми и фондове на регионално, национално и международно ниво.
Организиране и участие на стопанските субекти в панаири и изложения и
информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки и
сътрудничество;
Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за обслужване на
клиентите;
Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво:

поддържане на база данни за атрактивни/свободни общински имоти;
консултантска и методическа подкрепа за създаване и развитие на малки и
средни предприятия ;
информационно осигуряване, обучение и консултации за износ
провеждане на периодични срещи и форуми с бизнеса в общината /КСВТ,
КСБР/.
осигуряване на достъп до навременна и компетентна информация и
консултантски услуги чрез поддържане на база данни за организации,
предоставящи такива услуги.
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Въвеждането на аутсорсинг при предоставянето на публични услуги и прилагане
принципите на Публично-частното партньорство при благоустрояване и поддържане
на инфраструктурата около бизнес територии и места за туризъм;
Въвеждане на електронно обслужване  на клиентите на публични услуги;
Разработване и прилагане на финансови инструменти на местно/регионално и
национално ниво в помощ на МСП.

Марка 3: Насърчаване развитието на предприятията чрез:

Подкрепа на бизнеса за въвеждане на нови технологии в производството,
разширяване на производството и пазарите и разкриване на нови работни места;
Въвеждане на международно признати стандарти и добри практики;
Въвеждане на енергоспестяващи технологии;
Развойна дейност и внедряване на иновации;
Насърчаване съвместната работа между учебните заведения, научните звена и
бизнеса

Специфична цел 3: Развитие на селското стопанство като суровинна база на
икономиката и за осигуряване на заетост в селата на общината

Крайната цел в развитието на аграрния сектор е да се повиши
конкурентноспособността, интензификацията и устойчивостта на Добруджанското
земеделие: да се запазят съществуващите и се разкрият нови работни места; да се стимулира
регистрацията на земеделските производители, за да бъдат подпомагани със средства от ЕС,
за тези, които произвеждат продукция, отговаряща на европейските стандарти.

На тази основа се залагат следните мерки:

Мярка 1. Подпомагане развитието на растениевъдство, в т.ч. и създаване на трайни
насаждения

Усвояване на изоставени и нарушени територии, общинска и частна собственост,
Стимулиране инвестициите в създаване на овощни насаждения, винени лозя и горски
култури
Създаване на регионален гаранционен фонд, който да подпомага земеделските
стопани при модернизиране на производствата им и разширяване на дейността на
фирмите
предоставяне на възможности за арендуване на общински земеделски имоти за
създаване на масиви от многогодишни култури, в т. ч. и билки
осъществяване на публично-частни партньорства за създаване на насаждения и
предприятия за първичната преработка на селскостопанска продукция.

Мярка 2. Развитие на животновъдство
Мярката включва подпомагане в:

осигуряване на общински имоти, върху които да се изграждат ферми и складови
помещения и произвеждат фуражи,
предоставяне на общински мери и пасища на животновъдни стопанства за
подпобряване на тревостоя им, устройване на електропастири и летни лагери за
пасищни животни
предоставяне на общински терени за устройване на пчелини и създаване на масиви с
медоносни растения от различни видове – едногодишни и многогодишни култури;
стимулиране развитието на рибовъдството, чрез удължаване срока на концесия на
язовирите и подобряване на речната инфраструктура, свързана с риболова;
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ремонтиране на  водопойните  чешми и кладенци  и благоустрояване на прилежащите
им терени. Естествените водоизточници ще се ползват от всички земеделски
производители за водопой на животни и поливане на зеленчуци, както и от туристи;
Подпомагане обединяването на рибарите, за максимално усвояване на средства от
Програмата за развите на рибарството и аквакултурите;
Насърчаване разширяването на полупазарните стопанства и усвояване на средства от
ЕС;
Повишаване професионалнато образование на земеделските стопани и повишаване
на техните знания, свързани с по-високо качество на произвежданата животновъдна
продукция и компостиране на отпадъците от животновъдството.

Мярка 3. Популяризиране и стимулиране производството на биологична продукция

повишаване информираността на земеделските производители за предимствата и
недостатъците на това производство, както и възможността за реализирането  на
биологична продукция на европейския пазар;
стимулиране производството на биологична селскостопанска продукция.

Мярка 4. Подпомагане сдружаването на земеделците в организации на производители

повишаване информираността на земеделските производители и подпомагане
сдружаването им;
съдействие на земеделците за организиране на курсове за преквалификация и
повишаване на квалификацията им за осигуряване на устойчивост на създаваните от
тях фамилни ферми.

Специфична цел 4: Развитие на различни форми на туризъм
Усилията трябва да се насочат към създаване на продаваеми туристически продукти,

изграждане на туристическа инфраструктура, квалификация на кадри, специализирана
информация, активен маркетинг, транс-гранично и национално коопериране,
информираност и адекватно поведение на местното население,   благоустрояване в
планираните дестинации.

За селските райони продаването на туристически услуги може да стане и осезаема
икономическа опора.

Основните природни и антропогенни ресурси за развитие на туризъм са в селските
райони. Необходимо е аграрната политика да се интегрира с туристическата.

Мярка 1. Насърчанате и подпомагане развитието на алтернативни форми на туризъм

Промоция и реклама на туристически продукти, базирани на сегашното предлагане;
Развитие на производства и услуги, съпътстващи туризма – занаяти и др.;
Създаване на база данни с обекти и събития с потенциал за привличане на
туристически интерес;
разработване и популяризиране на нови туристически продукти и маршрути в т.ч
свързани с велотуризъм, езда, риболов и др.

Мярка 2. Изграждане инфраструктура, подпомагаща развитието на туризма

създаване на туристически информационен център и консултантски услуги към него;
информационно осигуряване на туризма  разширяване на уебсайта на общината с
информация за туристическите обекти и места за настаняване;
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създаване на форми за съвместна дейност между местна власт и туроператори от
региона, с цел популяризиране на туризма в региона и привличане на туристи;
информиране на населението относно възможностите и изискванията за предлагане
на адекватни туристически услуги и “култура” на туризма;
сертифициране на културно-исторически обекти.

Мярка 3. Проучване и създаване на трансграничен регионален туристически продукт
Спецификата на възможните туристически продукти на общината предполага

сравнително кратък престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране
(включително транс-гранично) за създаване на мащабни продаваеми продукти.

Специфична цел  5: Повишаване качеството на човешките ресурси
 Управлението на трудовата заетост и приспособяването на човешките ресурси към

изискванията на пазара на труда е предпоставка за подобряване качеството на живот на
населението. Необходимо е да се насочат усилията към подобряване на адаптивността и
пригодността за заетост на работната сила, усъвършенстване на човешките умения чрез
обучение и преквалификация, осигуряване на равен достъп до качествено образование през
целия живот, подобряване на качествените характеристика на работната сила и повишаване
на трудовата заетост, с особено внимание върху групите в неравностойно положение –
жени, млади хора, хора с увреждания, дългосрочно безработни и др.

Мярка 1. Подобряване адаптивността на заетите на пазара на труда

Подкрепа за оползотворяване на възможностите на националните и европейски
програми за повишаване квалификацията и преквалификацията на работната сила;
Подкрепа на достъпа до продължително професионално обучение и обучение по
време на работа чрез осигуряване на стимули за работодателите и работещите.

Мярка 2. Насърчаване на включването и създаването на нови работни места

информиране, ориентиране и консултиране на безработните лица с цел подпомагане
при техния професионален избор и свързаното с него професионално обучение;
Оползотворяване възможностите на програмите на МТСП и фондовете на ЕС за
подпомагане трудовата реализация на безработните лица и интегриране на уязвимите
и рискови групи от населението;

Насърчаване на предприемачеството сред безработните лица за започване на
самостоятелна стопанска дейност;

Стимулиране на работодатели, разкриващи нови работни места.

Мярка 3. Създаване на връзки между обучаващите институции и пазара на труда

Създаване на трайни връзки между бизнеса и образователните институции  с оглед
професионално насочване и придобиване на нови знания и умения, които са
съобразени с конкретните работни места, търсени от работодателите;
По-тясно обвързване на програмите на образователните институции с потребностите
от обучение и съобразно специфичната специализация на икономиката в общината;
Осигуряване възможност на учениците от професионалните гимназии да практикуват
в реална среда, с цел подбор на млади кадри от работодателите;
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Създаване на условия за наемане на ученици като стажанти от предприемачите в
сферата на туризма и при работа с чужди доставчици – преводачи.

Мярка 4. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение и
преквалификация

създаване на условия за разкриване на Центрове за професионално обучение,
съвместно с представителите на бизнеса, в стратегическите области за
професионално образование;
работа с различните възрастови групи за подобряване на възможностите им за
реализация, свързани с ученето през целия живот.

ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНИЯ
СТАНДАРТ И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Качеството на жизнения стандарт и жизнената среда оказват влияние не само върху
местното население, но и върху конкурентоспособноста и атрактивността на общината за
привличане на инвестиции. В тази връзка от съществено значение са реализирането на
инвестиции в социалната инфраструктура, подобряванета ефективността на образователната
система и здравното обслужване, подобряване достъпа до обществените услуги, интеграция
и реинтеграция на групи в социална изолация, развитие на социалните услуги за равни
възможности,  съхраняване и развитие на културните традиции и прояви.

Специфична цел 1: Повишаване ефективността на образователната система

Мярка 1: Подобряване инфраструктурата на образованието

Подобряване на материално-техническата база на общинската образователна
инфраструктура чрез основни ремонти, саниране и модернизация на сградния фонд;
Архитектурна адаптация на детски градини, училища и обслужващи звена за деца и
ученици със специални образователни потребности;
Ремонт, подобряване, разширяване и поддържане на училищната спортна база с цел
пълноценното й използване;
Благоустрояване на училищните дворове като условие за отдих, релаксация и изнесен
на открито учебен процес;
Възстановяване и подновяване на съоръженията и площадките за игра и отдих на
децата в детските градини, както и формиране на система за опазването и
поддържането им;
Изграждане на съвременен модел от дейности по опазване живота и здравето на
децата и учениците чрез осигуряване на качествена охранителна система и
пропусквателен режим в детските градини и училища;

Мярка 2: Подобряване качеството на образователния процес

Оптимизиране структурата на общинската образователна система в съответствие с
реалните потребности на общината и пазара на труда и осигуряване на равен достъп
до качествено образование;
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Създаване на  условия за иновативно преподаване и качествено провеждане на
учебно-възпитателния процес, увеличаване употребата на информационни и
комуникационни технологии като инструмент на обучение;
Повишаване на квалификацията на педагогическите  и управленски кадри в
системата на предучилищното и средното образование на общината чрез ефективна
вътрешна,  междуучилищна и международна квалификация – обмяна на информация,
споделяне на опит;

Ефективно взаимодействие с родителската общност и училищните настоятелства,
изграждане на Училищни съвети за активно участие в образователно-възпитателния
процес и развитие на обществена подкрепа при решаване на проблеми и казуси;
Превръщане на училището в желана територия на ученика чрез активно участие в
различни форми на ученическо самоуправление, изграждане на постоянно действащи
ученически съвети, утвърждаване дейността на Ученическия парламент като
ефективна форма за включване на учениците от всички училища в живота на
общината;

Създаване на благоприятна среда за развитие и специална закрила на децата и
учениците с изявени дарби в общинската образователна система, мерки за
насърчаване, финансово подпомагане и стимулиране на техните изяви;
Формиране на политика в областта на професионалното образование и обучение на
територията на общината, професионалното ориентиране на учениците, насърчаване
на инициативи и ресурсно подпомагане на продължаващото професионално
обучение за безработни, съобразно специфичните потребности от кадри.

Мярка 3 : Осигуряване на равен достъп до съизмеримо по качество образование,
съответстващо на потребностите на съвременния живот.

Пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация на децата
и учениците, чийто майчин език не е българския, мотивация на семействата им за
включване на децата в учебния процес, съхраняване и развитие на културната им
идентичност, превръщане на културното многообразие в източник и фактор за
взаимно опознаване, уважение и толерантност ;
Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в детските
градини, училищата и обслужващите звена, чрез създаване на благоприятна и
подкрепяща среда за тяхното обучение и професионалното им ориентиране, широка
обществена информираност по проблемите на интегрираното обучение, партньорство
с родителите, внедряване на специалисти;
Превенция на отпадането, ограничаване броя на необхванатите и отпаднали ученици,
мотивация на децата и семействата им за връщане към нормалния цикъл на обучение,
приобщаване на родителите към училищния живот, консултации и насочване към
професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика,
допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия, през ваканциите,
включването им извънкласни и извънучилищни дейности.

Мярка 4 : Разширяване възможностите на образователните институции за участие в
европейски образователни проекти

Изграждане на система за информиране и подпомагане на образователните
институтции за разработване и реализиране на проекти;
Изграждане на контакти с европейски партньорски институтции чрез мрежата от
побратимени европейски градове на община Силистра;
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Специфична цел 2: Повишаване достъпа и качеството на здравните и социални  услуги
на населението

Мярка 1: Създаване на условия за подобряване здравето на населението

подпомагане на структурно-институционалните промени на здравната система, с
оглед повишаване на нейната ефективност;
стабилизиране и развитие на функциите и структурите на общественото
здравеопазване;
усъвършенстване на взаимодействието между институциите, имащи отношението
към здравеопазването;
подобряване факторите на селищната среда и ограничаване на свързаните с тях
заболеваемост и смъртност от остри и хронични болести;
предоставяне на здравни грижи в извънболнични заведения, изграждане на хосписи

Мярка 2:  Повишаване  качеството на здравните услуги в общинските здравни
заведения

подобряване качеството на профилактиката и здравната промоция с цел ограничаване
на заболеваемостта;

осигуряване на условия за  повишаване квалификацията  на персонала ;
разширяване и подобряване/осъвременяване/ на инфраструктурата и материалната
база на съществуващите здравни заведения и кабинети.

Мярка 3: Приоритетно развитие на социалните услуги, насочени към преодоляване на
социалната изолация

насочване на социалните услуги и грижи към най-уязвимите групи – възрастни и
самотни хора, хора с увреждания, деца в риск и др.;
преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата
общност и семейна среда;
създаване на нови алтернативни социални услуги – дневни, ресурсни и
консултативни центрове, наблюдавани жилища, домашни грижи, микродомове,
домашни социални услуги;
Активно включване на неправителствения сектор в подобряване предоставянето на
социални услуги;
развитие на социални услуги за най-бедните – обществени трапезарии, топла храна за
ученици и др.;

Специфична цел 3: Подобряване качеството и предлагането на културните дейности и
продукти

Предвиждат се пакет от организационни и финансови мерки, осигуряващ
последователно изграждането на стабилна информационна мрежа в културната сфера.
Културните факти и историческото наследство да съдействат за издигане имиджа на
Общината като привлекателен културен център.

Мярка 1: Финансова осигуреност на общинските културни дейности

ефективност при използване на финансовия общински ресурс и използване на
общностните програми, като механизъм за действие и създаване на продаваем
културен продукт;
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насърчаване на частните инвестиции в културата чрез меценатска, дарителска и
спонсорска дейност;
създаване на продуцентско бюро за финансово подпомагане на културните продукти
и услуги;
взаимодействието с европейските културни структури и модели за популяризиране
на българското културно наследство и българската култура;
Обогатяване обмена на културни ценности и трансгранично сътрудничество за
бъдеща културна интеграция на всички нива.

Мярка 2: Разширяване и актуализиране на материалната база на културните
институти

Създаване на подходящи условия и регламентиран достъп на населението на
общината до културните дейности и продукти;
модернизиране базата на културните институти и създаване на нови културни обекти,
оборудвани със съвременни технически и аудиовизуални средства;
децентрализиране на културни дейности чрез читалищата в общината;
разработване на стратегия за утвърждаването на Силистра в център на национални и
международни културни фестивали.

Мярка 3: Модерна и атрактивна, отговаряща на европейските стандарти, визия на
културните обекти

Съхраняване културната идентичност на общината в цялото й многообразие;

Съхраняване на читалищата и обогатяване читалищните библиотеки;
Разширяване и разнообразяване на културния календар и провеждане на редовни
фестивали и празници на изкуствата, фолклора и традициите;
Приобщаване на децата и младежите към общозначимите ценности и активното им
участие  в културните процеси;
Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в
регионален, национален и международен мащаб;
Обвързване на културните дейности с туристическата индустрия, стимулиране на
културния и фестивален туризъм;
Опазване, експониране и социализиране на културно-историческото наследство.

Специфична цел 4: Развитие на спорта и младежките дейности
Системата за физическо възпитание и спорт в община Силистра е предназначена за

подобряване на здравето, физическото развитие и дееспособност на населението, както и
създаване на предпоставки и условия за възстановяване на елитния спорт в гр. Силистра и
възвръщане на неговите водещи позиции в страната и международния спорт.

Една от основните цели в работата на община Силистра е провеждането на
последователна и единна общинска политика с активно участие на младите хора.

Насърчаването на гражданското участие при вземане на решения на местно ниво е
едно от основните предизвикателства при изграждането на устойчиво демократично
общество в България. Особено важни за промяната в поведението и мирогледа на
обществото в дългосрочен план са ангажирането на младите хора, изграждането на
младежки лидери, насърчаване на диалога между тях, между поколенията и между младежи
от различни етнически групи.
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Мярка 1: Разширяване и актуализиране на материалната база на общинските спортни
обекти

За развитието на масовия спорт от особено важно значение е състоянието на
материалната база на спортните обекти. В община Силистра тя е остаряла и амортизирана,
затова се нуждае от разширяване, реконструкция и модернизация, за да отговаря на новите
европейски изисквания. Това ще се осъществи чрез планово и поетапно извършване на
реконструкция и модернизация на съществуващите спортни съоръжения в града и селищата
на общината с участието на кметовете на населени места, училищните ръководства, както и
чрез привличане подкрепата на силистренската общественост.

Реконструкция и/или ремонт и модернизация на спортните бази в общината;
Подобряване на качеството на съществуващата и разширяване на училищната
спортна база; осигуряване на пълноценното й използване и опазване;
Публично-частно партньорство при експлоатацията на спортните обекти;

Развитие на  физическото възпитание и спорта в общината  като се акцентира
върху развитието на детско-юношеския спорт, но и да се осигурят  възможности и
подходящи условия на гражданите да спортуват за здраве и дълголетие;
създаване на  необходимите предпоставки и условия за системна тренировъчна
дейност на всеки, който притежава необходимите способности и проявява желание
да спортува;
съдействие на населението за водене на здравословен начин на живот чрез
повишаване на спортната и физическата култура, опознаване на природната среда,
борба срещу употребата на наркотици, насилие, кражби и други негативни прояви,
особено сред младежите и децата.

Мярка 2: Формиране на мотивация у младите хора за трудова заетост в общината
За да се формира мотивация у младите хора  за трудова заетост с цел намаляване на

безработицата, се предвиждат следните дейности:

Разработване на проекти за кандидатстване пред Европейски фондове за
привличане на средства за активизиране на пазара на труда в община Силистра, за
организиране на курсове за квалификация и преквалификация на младежи и
трайното им устройване на работа;
Насърчаване на младежи, планиращи да започнат малък бизнес, чрез осигуряване
на помещения, оборудване, финансова и търговска консултация;
Осигуряване участие на безработни младежи по Национални програми на
Министерството на труда и социалната политика;
Изграждане на младежка трудова борса, която със съдействието на Дирекция
“Бюро по труда” да предлага подходящи работа за младите хора; да оказва помощ
на младежи, срещащи трудности при намиране на работа поради липса на
квалификация или затруднения от социално или семейно естество.

Мярка 3: Активизиране на гражданското участие на младите хора в живота на
общината

С реализирането на тази мярка се цели  да се подобри качеството на живот на
младите хора и младежките общности чрез насърчаване участието им в живота на града, на
основата на общи действия с общината и нейните институции и да се създаде благоприятна
среда и условия за хармонично развити личности, духовно извисени и физически здрави
млади хора.
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Мярка 4:  Развитие на превантивната и корекционно-възпитателната дейност за
ограничаване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  на
територията на общината

Мярка 5:  Подобряване работата по превенция за предотвратяване и ограничаване на
зависимостите от наркотици, алкохол и др.

През последните години в борбата за предотвратяване и ограничаване на
зависимостите от алкохол, наркотици и тютюнопушене особено важни са превантивните
мерки и сътрудничество между семейството, образователната система, социалните услуги,
полиция организации на доброволци, здравни и медицински организации, НПО, медии и др.

Специфична цел 5: Повишаване сигурността на населението

Въвеждане на видео наблюдение на обществени места – кръстовища, улици, паркове
с цел осигуряване на сигурност и безопасност
Рехабилитация, обновяване и изграждане на нови безопасни съоръжения за спорт,
отдих и игри

Развитието на институционалния и административния капацитет спомага за по-
доброто възприемане на осъществяваните реформи в регионалното развитие на общината и
страната при провеждането на политиката за социално-икономическо развитие и
сближаване, за по-ефективно усвояване на средства от европейските фондове, за прилагане
на нови съвременни методи на управление, информационни и комуникационни технологии.

Укрепването на капацитета на  общинската администрация, образователната
администрация и гражданското общество следва да се обвързва с повишаването на
конкурентноспособността на общината в национален и европейски контекст, както и с
ускореното придобиване на умения за прилагане принципите и механизмите на
стратегическото планиране и програмиране, възможността на администрацията да
управлява програми и проекти, да осъществяват мониторинг и оценка на реализацията им.

Специфична цел 1: Повишаване на административния капацитет

Мярка 1: Създаване на програмен и проектен капацитет

обучение и развитие на уменията за управление при нови стандарти за ефективност,
ефикасност на работата и партньорство;
подобряване на уменията за прилагане принципа на партньорството за реализиране
на местна и регионална политика;
развитие на умения за проектиране и управление на проекти според изискванията на
финансовите инструменти на ЕС;
Разработване на секторни стратегически и планови документи, прилагане,
мониторинг и оценка;
Звено за вътрешен одит за изпълнение на плановите документи;
Управление на човешките ресурси – план, кариерно развитие, мотивация, обучения и
самообучения.

Мярка 2: Подобряване на координацията и взаимодействието в процеса на
изпълнението на ОПР

разработване и прилагане на ефективни форми и механизми за координация на
секторните политики за изпълнение на плана;

ПРИОРИТЕТ 4. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ
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Оптимизиране на вътрешните комуникации и връзките с обществеността;

лобиране пред съответните власти и институции за развитие на общината;
осъществяване на мониторинг, оценка и актуализация на ОПР в съответствие с
настъпилите промени в развитието на общината;
ежегодно планиране и приоретизиране работата по ОПР, чрез изготвяне на годишна
програма и обосноваването й пред местния парламент в законовите срокове.

Мярка 3: Подобряване на предоставяните услуги от общинската администрация
въвеждане на информационни продукти за обслужване на населението и бизнеса;
въвеждане на е-услуги;
повишаване капацитета на администрацията за предоставяне на онлайн-услуги;
Актуализиране на антикорупционните механизми и мерките за прозрачност в
работата на администрацията;
Повишаване прозрачността и отчетността в работата на администрацията към
гражданите и бизнеса, като потребители на публични услуги;
Създаване на комуникационни правила за общуване между администрацията и
външния свят

Мярка 4: Подпомагане осъществяването на трансгранични, интеррегионални,
регионални и междуобщински партньорства за развитие

работа в мрежа и обмен на опит с побратимените градове и европейските региони;
насърчаване ефективното сдружаване по съвместни проекти и дейности;
включване на НПО и браншови структури в съвети, комитети, комисии и работни
групи за координация на дейностите по управление на общината;
Изграждане на публично-частно партньорство при изграждане и ползване на
инфраструктурни обекти.

Мярка 5: Укрепване капацитета и подобряване на координацията при разработване и
управление на проекти за усвояване на средства от Структурните фондове и Фонд
“Кохезия”

създаване на капацитет за разработване и управление на проекти, финансирани от
европейските фондове,  национални фондове и програми, други международни
институции;
поддържане на актуална информация на уеб страницата на общината относно
възможностите за кандидатстване за финансиране по различни програми и фондове;
подпомагане на местните участници за активно включване в проекти, мерки и
програми, финансирани от различни източници;

Специфична цел 2: Развитие на гражданското общество и местната общност
Общината като изборна местна власт има отговорности по функционирането не само на

икономиката, а преди всичко да устрои и регулира взаимодействията в местното общество.
В тази рамка могат да намерят място разнообразни мерки свързани с

Мярка 1: Стимулиране развитието на информирано и активно гражданско участие

В партньорство с неправителствения сектор разработване, пилотиране и внедряване
на програми за атрактивно и ефективно образование за демократично гражданство в
извънкласни и извънучилищни дейности;
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Програма за предотвратяване и ограничаване на корупционните практики в
изпълнение на националната програма за борба с корупцията (имащо значение и за
привличане на инвеститорите и обект на чести критики от ЕС);
В партньорство с неправителствения сектор и медиите подържането на висока
обществена чувствителност и информираност по отношение проблемите на
непривилегировани групи, застрашени от изолация и пр.- сираци, инвалиди,
бездомни и просещи деца, малцинствени групи, социално слаби и пр. (създаване на
програми, практики и пр.);
Развиване и устойчиво подържане на практики за гражданско участие в обсъждането
и вземането на решения, прозрачност на управлението.
Независимо, че основната роля в координацията на общинските планове за развитие

принадлежи на общините, при съвместни дейности и проекти би следвало да се посредничи
и от областните съвети за развитие, тъй като инициативите имат отношение към областните
стратегии и регионалните планове за развитие.
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ЧАСТ ІV. ОПИСАНИЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, КОИТО
ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА СЪСЕДНИ
ОБЩИНИ

Важен аспект в разработването на настоящия план за общинско развитие е
обвързаността му с тези на съседните общини.

Община Силистра не може да бъде разглеждана като изолирана от съседните и
общини в рамките на територията на областта. Част от заложените в плана на община
Силистра мерки имат надобщински характер, но за реализирането им в подобен обхват е
необходима координация и съгласуване с потенциалните партньори. Възможните
направления за реализирани на междуобщински проекти са:

Транспортна инфраструктура;
Опазване на околната среда;
Развитие на икономиката, включително и туризма;
Подобряване на жизнената среда и жизнения стандарт;
Административен капацитет

Сътрудничеството между съседни общини дава възможност за решаване на общи
проблеми чрез съгласувани действия и споделяне на ресурсите. В процеса на планиране и
реализиране на такива проекти е необходимо да бъде постигнато общо съгласие и поемане
на конкретни ангажименти в интерес на развитието на съседните общини.
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ЧАСТ V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица е елемент на общинския план за развитие. Тя дава

числен финансов и времеви израз на предвидените в плана мерки.
Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и

проекти са:
национални източници, включващи средствата на държавното финансиране –
републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и
общинско участие и финансиране от частни търговски дружества ;
средства с източник Европейския съюз –Структурни фондове и фонд “Кохезия”,
както и останалите инициативи на Общността;
безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.
привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове
Както всички общини, така и община Силистра трябва да разчита на

собствения си капацитет и ресурси за финансиране подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране. От една страна, това означава при съставянето на годишните бюджетите да
се определят приоритети и да се отпускат средства за разработване и съфинансиране на
приоритетни проекти. От друга страна това налага възприемане на активна позиция от
общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с
частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на ресурсите.

Продължаването на процеса на финансова децентрализация и предоставяне на по-
голяма автономност на местните власти ще допринесат за повишаване на капацитета на
общините, в т.ч на община Силистра за усвояване на средства по Европейските фондове.
Освен това се предвиждат и други мерки за утвърждаване на финансовата децентрализация,
като например даване на автономност на местните власти при въвеждането на преференции
за инвеститорите (от гледна точка на местните данъци и такси, развитие на
инфраструктурата и т.н.) - за насърчаване инвестиционната дейност в общините и предвид
процеса на финансовата децентрализация. С действието се цели стимулиране на
състезателния характер при привличането на инвеститори от отделните общини.

За да се осигури и частно съфинансиране на дейностите, финансирани от
Структурните фондове,  ще се обърне внимание на мерките по Оперативните програми,
където се изисква частно съфинансиране. Предвижда се създаването на публично-частни
партньорства. Прилагането на принципа на публично-частните партньорства за
изпълнението и финансирането на задачите на общинското развитие е въпрос с
непрекъснато нарастваща значимост.

Прилагането на принципа на партньорство е сам по себе си механизъм за повишаване
на капацитета за усвояване на средства от общината. Усвояването на огромните средства по
Структурните фондове и фонд Кохезия не би било възможно без да се мобилизират
усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за
разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. В пазарната икономика
финансовите средства са съсредоточени основно в частния сектор. Здравите местни
партньорства с частния сектор откриват пътя към частно съфинансиране, с което се
осигуряват допълнителни средства за местни проекти.

Този Общински план за развитие обхваща програмения период от 2007 до 2013 г., в
който се разчита и на структурните фондове на ЕС.  Общината е подготвила и създала
основния набор от стратегически документи – мерки, програми и проекти. Създадената
“банка” проекти е решаваща за реализиране на инвестиционната част от програмата.

Необходимо е да се приложат и мерки за повишаване на програмния и проектен
капацитет на общината, доколкото достъпът до тези финансови източници трябва да зависи
от нейната действителна способност да представя ефективни и конкурентни проекти.
Местните участници трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните фондове
на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще зависи и от тяхната
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инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на
партньорство.

Индикативната финансова таблица е дадена в Приложение 1. Финансовите разчети
за повечето мерки и проектни идеи са базирани само на експертно предположение,
доколкото таблицата има индикативно значение.



Общински план за развитие 2007-2013 г., Община Силистра
Актуализация 2008 г.

95

ЧАСТ VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

1. Изпълнение на плана
Местната власт има водеща роля при изпълнението дейностите за постигането на

стратегическите цели, поставени в настоящия план. Формулираните приоритети, цели и
операции, за постигането им предполагат предприемането на действия, излизащи отвъд
рутинните задължения и капацитет на общинската администрация.

Ето защо е необходимо укрепване на капацитета и развитие на принципа на
партньорство.  Публичността на общинския план за развитие не трябва да е формална.
Активното привличане на бизнеса и неправителствения сектор е необходимо условие за
реализация на предвидените мерки и проекти. Липсващият ресурс от идеи, компетенции,
мотивация и пари предполага мобилизирането на всички налични местни ресурси.
Необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на общия капацитет на общинската
администрация, както и на партньорите на общинското развитие, както е посочено в
Приоритет 4 на плана.

Изпълнението на Общинския план за развитие ще се реализира в две направления:
Първо - включване на мерки и проекти на общинския план в плановете за развитие
на Северен централен район за планиране и като следваща стъпка на плановия и
програмен процес – в Националната оперативна програма за регионално развитие
2007-2013 г.
Второ – предприемане на мотивирани действия на местната власт в партньорство с
частния бизнес и неправителствения сектор да реализира друга значителна част от
мерките и проектите със собствени средства.
Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е основата за

постигането на резултати по реализацията на плана и в двете направления.
В своята дейност по реализиране на плана кметът на общината ще бъде подпомаган

от цялата общинска администрация. Специализираните звена са отговорни за
оперативното управление на плана – административно и финансово управление, финансов
контрол и вътрешен одит.

Изградените Консултативни съвети за бизнес развитие и по въпросите на
туризма  като форма на партньорство между обществения, частния и
неправителствения сектор за решаване на  проблемите на развитието на общината
заедно с Постоянните комисиите на Общинския съвет ще оказват помощ при
осъществяването на местната икономическа политика и ще упражняват надзор на системата
за мониторинг на Общинския план.

2. Мониторинг/наблюдение/, оценка и актуализация
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,

необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работата по изпълнение
на Общинския план. По този начин може да се сравни реалният напредък по изпълнението
на плана с предварително планираните дейности. Мониторингът е част от регулярното
управление на прилагането на плана и изпълнява основна функция: обратна връзка и
предотвратяване на рисковете пред изпълнението на предвидените дейности и в
резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите.

От друга страна “оценката започва там, където свършва мониторингът”. Чрез
оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато мониторингът
е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и отчасти - резултатите, както и че
мониторингът трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна дейност, докато
оценяването е предимно, но не постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава
информация, докато оценката “преценява” тази информация.
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Наблюдението на изпълнението на плана се предвижда да се извършва от
Специализирана комисия за наблюдение / определена със заповед на кмета/, която:

разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
периодично извършва преглед на постигнатия напредък;
разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на
целите;
разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който кметът внася в
Общинския съвет;
прави предложения за усъвършенстване и актуализация на плана, както и за
преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на

финансовия и ресурсен потенциал, но и да отчитат настъпващи промени в състоянието на
средата в резултат от предприети действия. Това изисква набор от специфични индикатори
и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.

Предложената по-долу система от количествени и качествени индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на плана отговаря на следните изисквания: стремеж
към количествено представени индикатори, т.е измерими, систематизирани,
стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както и да се допълват от
система от данни, която да осигурява периодичното им набиране, верификация на
информацията, достъп до тях (вж. Приложение 5).

Актуализация. Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало
да остане относително постоянен в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и
гъвкав – по отношение на мерките и проектите.

3. Осигуряване на публичност и прозрачност при разработване и изпълнение на
ОПР.

Публичността и прозрачността са основите, върху които се гради демократичното
управление. Прозрачно работещата община се стреми да бъде открита, достъпна и
отговорна за своите действия. Такава община търси сътрудничество и отчетност за своята
дейност чрез разширено гражданско участие. Тя непрекъснато комуникира открито и
активно с различни организации и институции, с медиите и със своите съграждани.

Ръководният екип на община Силистра планира и осъществява целенасочени дейности
за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на планиране и реализиране на ОПР
2007-2013 г. За изграждане на добре хармонизиран механизъм за работа и взаимно доверие,
комуникационният подход за водене на по-широк и задълбочен дебат за развитието на
общината включва:

Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на
местните ресурси с цел успешно прилагане на политиката за местно интегрирано
развитие
Диалог и съобразяване с мнението на гражданите;
Обсъждането на влиянието на реалните общински политики върху ежедневието на
хората;
Достъп до гражданите чрез предпочитани от тях информационни канали.

По този начин се осигурява широка популярност и подкрепа  от страна на
гражданството, като се формират партньорства със съсловни общности, НПО, бизнес, медии
и консултанти в процеса на проектиране и изпълнение на конкретни инициативи, заложени
в плана.

За да са ефективни мерките за публичност и прозрачност при изпълнението на тази
цел, е важна комуникацията между местната власт и партньорите през целия процес от
разработването до контрола и оценката на изпълнението на ОПР. За целта се прилагат
различни  директни и дистанционни форми на комуникация.
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Разработване и приемане
С цел набиране на информация за актуални проблеми, идеи, нагласи и виждания за

развитието на общината и популяризиране на предприетите стъпки по актуализиране на
ОПР, ръководството на общината:

Сформира екип от общински експерти, ръководители на групи за анализ на
настъпилите промени в периода след приемането на ОПР и дискутиране на
общинските политики в различните сектори;
Публикува информация на интернет страницата и в местните медии;
Проведе секторни информационни срещи и обсъждания;
Проучи мнението на различни групи от населението чрез анкети;

Приемането на ОПР и програмата за неговото изпълнение се организират от кмета на
общината и се утвърждават от Общинския съвет. За да придобие публичност това ще бъде
отразено в общинския бюлетин, на официалната интернет страница на общината и
общинския съвет, в общинското кабелно радио.

Изпълнение и мониторинг
За представяне на текущото изпълнение на Общинския план за развитие и на

резултатите от мониторинга, осъществяван от Специализираната комисия за наблюдение,
назначена със заповед на кмета, ще бъде използван почти целият инструментариум за
информиране на гражданството:

Медийно отразяване (съобщения за пресата, репортажи, пресконференция/брифинг,
интервюта, срещи с ръководствата на медиите, съвместни инициативи и медийни
партньорства)
Подготовка и провеждане на информационни събития
Публикации в общинския бюлетин, на Интернет страницата на общината, в
общинското кабелно радио
Регулярни срещи с партньорите
Провеждания и проучвания, анкети сред гражданите
Билбордове, табели, плакати, брошури по проектите според изискванията на ЕС

Контрол и оценка на изпълнението на ОПР.
Контролът върху целесъобразното прилагане на плана е част от цялостното му

управление и спомага за предотвратяване на рисковете от неизпълнение на предвидените
дейности, респективно на приоритетите и стратегическата цел на документа. Той осигурява
също и обратна връзка, необходима за ефективната комуникация. Оценката се фокусира
върху ефектите, постиженията и изпълнението на конкретните аспекти от плана.

Контролът и оценката са вътрешни и външни – осъществяват се както в организацията,
така и от страна на партньорите и гражданството, съгласно принципа за прозрачност в
управлението.

Текущите резултати, изводи и предложения ще бъдат представени посредством:
Пресконференция
Публичен отчет
Кръгла маса
Срещи.

Чрез методите на проучване и анкетата ще бъдат допълвани идеи за нови мерки и
проекти, които да решат неотложни обществени проблеми, посредством възможностите на
актуални финансови инструменти.

Публичността и прозрачността на етапите от реализирането на ОПР е
цикличен, а не еднократен процес. Той изисква равнопоставен диалог, който води до
обществен консенсус. Публичността е начин за повишаване на  разбирането, активността  и
отговорността на гражданите.
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