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I. ВЪВЕДЕНИЕ В  СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ИПГВР НА ГР. СИЛИСТРА  

Стратегията и целите на ИПГВР представят стратегическата част на ИПГВР и се формулират 

като обща цел на плана и специфични цели на отделните зони за въздействие, които имат за цел 

да решат отделните проблеми на териториите във всяка зона чрез инструментите на 

интегрирано планиране и изпълнение. Поради тази причина, използваният подход е да обвърже 

идентифицираните проблеми на ниво територия със специфичните цели на плана (подход 

отдолу-нагоре) и визията за развитие на града с общата цел и стратегия на плана и специфични 

цели (подход отгоре - надолу). Този подход гарантира съобразяване със специфичните 

потребности и ограничения на всяка територия/зона и взаимно допълване и синхронизиране със 

стратегически документи от различен порядък и йерархия (европейски, национални, 

регионални, общински и на ниво град – визия за развитие до 2020 г). 

Изготвянето на целите и стратегията на ИПГВР се основава на изводите, направени в SWOT 

анализа при отчитане на силните и слабите страни в развитието на града, възможностите и 

заплахите, формираната визия за развитие на град Силистра към 2020г. и определените зони за 

въздействие в ИПГВР. 

Стратегията обосновава за всяка зона каква част от визията за развитие на града подкрепя, като 

стратегията на всяка избрана зона за въздействие се основава на принципа за интегрираност на 

териториалното развитие. 
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II. ОБЩА ЦЕЛ НА ИПГВР И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ КЪМ ЗОНИТЕ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

В съответствие с целевия и проблемен анализ, основните проблеми пред развитието на гр. 

Силистра и неговите територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в 

развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването на чиито проблеми изисква 

интегриран подход, са както следва: 

• Недостатъчно добро състояние на техническата инфраструктура, различно в отделните 

части на територията; 

• Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

• Среда с нарушени екологични параметри; 

• Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 

• Недобро състояние на сградния фонд, потребност от обновяване; 

• Наличие на жилищни сгради, построени преди повече от 20 години (като над 50% от 

жилищата са построени преди повече от 40 години); 

• Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и 

свързаната с тях инфраструктура) 

• Високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред 

• Високо ниво на продължителна безработица; 

• Висок процент неинтегрирани етнически и малцинствени групи; 

• Нисък стандарт на образование, голям брой ученици, които напускат преждевременно 

училище; 

• Ниско ниво на икономически дейности; 

• Неразвит туристически потенциал  

Въз основа на териториалния анализ на посочените проблеми бяха изведени 3 зони за 

въздействие, в рамките, на които бяха обследвани проблемите за развитие на съответните 

територии. На ниво зона за въздействие основните проблеми са както следва: 

 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 1 – (С1 – Юг 1 и Юг 3) – обхват на 

зоната: на запад – по ул. „Н. Й. Вапцаров” от кръстовището на ул. „Симеон Велики” до 

кръстовището с ул. „Гео Милев”, по ул. „Гео Милев” до кръстовището с ул. „Мъченик Дасий”, 
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по ул. „Мъченик Дасий” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико Търново” 

до кръстовището с ул. „Хан Крум”, по ул. „Хан Крум“ до строителната граница; на юг – 

землищна граница и по ул. „Н. Й. Вапцаров” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. 

„Велико Търново” до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”; на изток – ул. „Петър Бояджиев ” 

до кръстовището с бул. „Македония”; на север – по ул. „Симеон Велики” от кръстовището с ул. 

„Н. Й. Вапцаров”, до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”. 

 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 2 – – обхват на зоната: на север – от 

кръстовището на бул. „Македония” с ул. „Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан 

Кръстев” до държавната граница; на изток – държавната граница; на юг – от държавната граница по 

ул. „Дръстър” до кръстовището с бул. „Македония”; на запад – по бул. „Македония” от 

кръстовището с ул. „Дръстър” до кръстовището с ул. „Капитан Кръстев”. 

 

Основните проблеми в зоните със социален характер са свързани с недостатъчно добро 

състояние на техническата инфраструктура, различно в отделните части на територията; 

неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската 

жизнена среда; среда с нарушени екологични параметри; ниска степен на енергийна 

ефективност на сградния фонд; недобро състояние на сградния фонд, потребност от 

обновяване; наличие на жилищни сгради, построени преди повече от 20 години; високо ниво на 

престъпност и нарушения на обществения ред; нисък стандарт на образование; високо ниво на 

продължителна безработица. 

 

ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ – 

Централна градска част и Пристанищен район: на север р. Дунав; на запад – предгаров площад 

(кв. 1 и 5 от Промишлена зона запад); на юг –  от кръстовището на ул. „Симеон Велики” с ул. 

„Н. Й. Вапцаров”, включително кръгово кръстовище на OMV, бул. „Македония” до 

кръстовището с ул. „Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан Кръстев” до 

държавната граница; на изток – държавната граница. 

Основните проблеми в зоната с висока обществена значимост са свързани с липсващи или 

недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и свързаната с тях 

инфраструктура); неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи 

на градската жизнена среда; незадоволително състояние на сградния фонд с административни и 

обществени функции. 
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Съгласно одобрената от обществеността визия за развитие на града до 2020 г. общата цел на 

ИПГВР се базира на визията за развитие на града Силистра – древен град на Дунав с 

обновена инфраструктура и добри условия за живот, бизнес и туризъм. 

 

1. ОБЩА ЦЕЛ НА ИПГВР 

Обща цел на ИПГВР на гр. Силистра за периода 2014-2020 г. е както следва: 

„Постигане на ново качество на жизнен стандарт и жизнена среда - условия за живот, бизнес и 

туризъм, чрез обновяване на инфраструктурата, подобряване на образователните, културните, 

спортните и социални услуги, чрез интервенции за облагородяване и опазване на околната и 

градската среда, създаване на предпоставки за разгръщане на потенциала, който културно-

историческото наследство на града носи, както и чрез повишаване на атрактивността и 

достъпността на града предвид разположението му на река Дунав”. 

Обвързването на визията и общата цел на ИПГВР почива на: 

 Обновен, достъпен и устойчив град, привлекателен с условия за високо качество на 

живот, бизнес и туризъм 
 

Визията на град Силистра представя града, като такъв с качествена жизнена среда, 

привлекателни условия за работа, живот и отдих и завишен стандарт на живот за жителите си. 

Градът ще състредоточи развитието си върху изграждане и подобряване на условията за живот, 

социалните услуги и ще предостави възможности за пълноценно общуване, спортни и 

творчески изяви на жителите, намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, увеличаване жизнения стандарт на населението. Високото екологично и 

естетическо качество на жизнената среда, достъпността, устойчивостта и безопасността й са 

предпоставка за задържане на младите хора, подобряване качеството на живот на гражданите, 

привличане на туристи и инвеститори. В този смисъл интервенции в двете зони с преобладаващ 

социален характер и зоната с публични функции ще направи града атрактивен, достъпен и 

устойчив, привлекателен за жителите, посетителите и работещите в него и с високо качество на 

живот. Това обосновава и избора на обща цел на ИПГВР в частта социално развитие - 

качествена жизнена среда.  

 Екологично чист,  и културно и социално прогресиращ град 

Визията представя град Силистра като зелен, социално развит град, съхранил природните си и  

културни ценности и традиции, с подобрено качество и достъп на жителите до публични услуги 

и образование. Също така, визията предопределя бъдеще за града, включващо чиста околната 

среда, обновяване и разумно използване на природното и културното наследство, развитие на 
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зелената система и разширяване на зелените зони в града. Предвижда се местните ресурси да се 

използват ефективно и разумно, съобразно принципите на устойчивото развитие за 

облагородяване на градската среда, с цел постигането на комфорт и самочувствие на 

гражданите и посетителите, създаване на възможности за социални дейности, контакти и 

активност. В този смисъл интервенциите в зоната с публични функции и зоните с преобладаващ 

социален характер са насочени към изграждане, обновяване и разширяване на ключовата за 

градските системи инфраструктура. Това обосновава и избора на обща цел на ИПГВР в частта 

обществени дейности, стандарт на живот и околна среда. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР 

Специфичните цели на ИПГВР са: 

 

1. Изграждане на неповторима идентичност, достъпна, зелена, защитена, хармонична и 

предлагаща еколосъобразни и ниско-въглеродни алтернативи за придвижване физическа и 

жизнена градска среда  за всички хора (вкл. хората в неравностойно положение) в зоните за 

въздействие – С1 и С2, както и Придунавска градина, Пристанищен район и Център. 

2. Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на бедност, изолация, 

неграмотност,  продължителната безработица и подобряване на обществения ред в гр. Силистра 

посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните услуги в 

зоните за въздействие. 

3. Намаляване на енергийната зависимост на обществения и жилищен сграден фонд, 

обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване, както и многофамилни 

жилищни сгради на територията на зоните за въздействие. 

4. Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до културно-

историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на града 

посредством подобрените  възможности за културен туризъм и облагородените пространства с 

широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район 

5. Подобряване на достъпа до основни услуги за  хора в неравностойно положение и всички 

хора чрез интервенции в обновяване на сградния фонд за обществено обслужване 
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(образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна инфраструктура) на 

територията на публичната и социалните зони за въздействие. 

 

2.1 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 

ХАРАКТЕР С1 (ЮГ 1 И ЮГ 3) 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към зоната за въздействие и 

идентифицираните в нея проблеми и особености за целенасочено въздействие, както следва: 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната 

достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно 

положение). 

Предмет и проблеми за решаване 

С посочената цел се решават поставените проблеми в зоната със социален характер С1, 

свързани с недобро състояние на уличната мрежа в зоната, неизградени, неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда, липса на парко места  

и по-конкретно:  

 Лошо състояние на уличните настилки по главни и второстепенни улици; 

 Затруднено паркиране, поради липса на паркоместа, характерно и за целия град; 

 Недостатъчно уличното и алейното осветление и защитеност;  

 Лошо състояние на тротоарните и алейните настилки; 

 Физическата и жизнена среда е с нарушени екологични параметри, поради запрашаване 

на улиците и шумово замърсяване; 

 Занемарени междублокови пространства и пространства за широк обществен достъп 

  Съществуват свободни терени, най-вече покрай бул. Велико Търново, което предоставя 

възможности за развитие на дейности, нуждаещи се от добра транспортна достъпност. 

Обхват 

Специфичната цел обхваща рехабилитацията, реконструкция и обновяване на градска улична 

мрежа по главни и второстепенни улици, подмяна с енергоефективно и/или изграждане на ново 

улично осветление, обособяване на допълнителни паркоместа на улици, покрай обекти на 

образованието и спорта, обновяване и изграждане на публични пространства. Специфичната 

цел ще повлияе пряко на всички жители в зоната, както и на жителите на целия град. 
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Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани следните мерки (интервенции/проекти) насочени към 

специфичните проблеми за решаване в зоната и включените градски територии в нея, така че да 

се постигне интегрирано планиране, изпълнение и синергичен ефект и допълняемост на 

предвидените мерки и интервенции, надграждане и обвързване с други проекти: 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: ул. Д-р Анастас Янков и ул. София; бул. 

Велико Търново; ул. Мъченик Дасий; ул. Искър; ул. с номер 66425.501.3009; ул. Шумен. 

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп: 

Градинка с паметник на 31-ви полк на бул. Македония/ ул. Добрич/ ул. Петър Бояджиев; 

Градинка пред СОУ "Юрий Гагарин" и ОСУ "Дръстър"; Зелена площ пред филиал на 

Русенски университет. 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства на бул. Македония №76-

82; (бл. Детелина 1) - ул. Ради Тодорова №2-8;(бл. Детелина 2) - ул. Д-р Анастас Янков 

№47;(бл. Детелина 3 и 4) - ул. Д-р Анастас Янков №43-45; (блокове Космос 1-3), бул. 

Никола Й. Вапцаров №55-57;(бл. Коста Стоев 1 и 2), бул. "Никола Й. Вапцаров" №16; 

ул. "Искър" №1-3;     

2. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: ул. Петър Мутафчиев; ул. Петър 

Бояджиев; ул. Първи Октомври; бул. Александър Стамболийски; ул. Плевен,  ул. 

Генерал Тошев; ул. Юрий Венелин; ул. Страцин; ул. Тодор Пеев; ул. Ради Тодоров 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства: ул. Петър Мутафчиев 

№83-91, ул. Александър Стамболийски №10-12, ул. Генерал Тошев №13-15; бул. 

Македония №86-96, ул. Александър Стамболийски №8; ул. Страцин №1-9, ул. Юрий 

Венелин №6-16 

3. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: ул. Никола Й. Вапцаров, ул. Филип Тотю, 

ул. Петър Мутафчиев, ул. Черно море, ул. с номер 66425.501.3047 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства: бул. Никола Й. 

Вапцаров №3-15; (бл. Албена 2, бл. Черно море 3,5,7) бул. Никола Й. Вапцаров №1, бул. 

Македония №2, ул. Черно море №5-9; бул. Македония №4-8, ул. Филип Тотю №42; ул. 

Филип Тотю №50-54 

4. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: ул. Генерал Попов;  ул. Тодор 

Каблешков; ул. бул. Велико Търново; ул. Константин Иречек; ул. Велес; ул. Хан Крум; 

ул. Лида; 

Специфична цел 2 - Интегриране на маргинализирани групи, с фокус към малцинствата 

намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност,  продължителната безработица и 
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подобряване на обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата 

и мерки за подобряване на социалните услуги за хора  в неравностойно положение съгласно 

концепцията за деинституционализация в зоната за въздействие С1. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с маргинализираните етнически малцинствени 

групи в зоните Юг 1 и Юг 3 - високо ниво на бедност и изолация, високо ниво на 

продължителна безработица, по-високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред, 

в сравнение с останалите квартали на град Силистра, ниския стандарт на образование, голям 

брой ученици, които напускат преждевременно училище. Безработицата в Юг 1 е 9,3%, а в  Юг 

3 е  7,51%, която за първата група е над средните показатели за града, а за втората е около 

средната. С целта също ще се решават проблемите, свързани с липсата на редица социални услуги в 

града и областта. 

Целта е насочена към интегриране на посочените групи чрез прилагане на комплексен подход 

за подобряване на условията на живот в зоната, чрез подобряване на градска жизнена среда, 

повишаване нивото на образование, култура и социализация на деца от етнически малцинства, 

както и завишаване нивото на социалните услуги. 

Обхват 

Специфичната цел обхваща интегрирането на близо 1478 лица, които са представители на 

турската и ромската етническа група от двата квартала. 22% от децата и учениците в 

общинските детски градини и училища са от ромска и друга етническа общност. Поради 

местонахождението си СОУ ”Юрий Гагарин”, обучаващо 150 ученици, се е обособило като 

училище, в което 98% от учениците и 100% от децата в подготвителната група са роми и турци. 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже и пряко влияние върху 

35 607 жители на гр. Силистра, с оглед достъпа им до социални услуги с добро качество, които 

от своя страна са съобразени с концепцията за деинституционализация. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) в следните група: 

1. Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп в 

зоните с преобладаващо население от етнически общности и малцинства, включително 

на градинка с паметник на 31-ви полк на бул. Македония/ ул. Добрич/ ул. Петър 

Бояджиев; Градинка пред СОУ "Юри Гагарин" и ОСУ "Дръстър"; Зелена площ пред 

филиал на Русенски университет; 
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2. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието, 

обслужващи етнически общности и малцинства, в това число СОУ „Юрий Гагарин“ и 

Общинско спортно училище "Дръстър". 

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора с 

отделение за лежащи и Дом за деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов". 

Комплексният подход на обвързване на групите мерки в една цел ще спомогне за интегрирано 

решаване на проблемите и принос за устойчиво развитие. 

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

социална зона за въздействие – С1. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с ниска степен на енергийна ефективност на 

обекти на образованието, културата, здравеопазването и спорта - липса на външна 

топлоизолация, използване на твърдо гориво за отопление, др. Чрез целта се решават и 

проблеми, свързани с лошото състояние на обекти и незадоволително състояние на 

прилежащите им пространства, както и затруднен достъп за хора в неравностойно положение.  

Обхват 

Специфичната цел обхваща 13 обекта за обществено обслужване на територията на социалната 

зона за въздействие, разпределени както следва:1 обект на културата, 1 обект на детски 

градина, 1 обект на детска ясла, 3 учебни обекта на образователната инфраструктура (2 

училища и филиал на Русенски университет), 3 спортни обекта, 1 обект от административната 

инфраструктура, 2 обекта от социалната инфраструктура, както и 1 здравен обект. 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

5926 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрите 

условия за получаване на услуги, достъп и подобрено състояние на физическата среда до 

обекти за обществено обслужване на територията на зоната. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) в следните групи: 

1. Ремонт и обновяване на сградния фонд на 1 детска градина (ЦДГ Добруджа) и една 

детска ясла (Бодра смяна), въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна 

среда за хора в неравностойно положение; 
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2. Ремонт и обновяване на сградния фонд на обекти на образователна инфраструктура, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 

прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 

положение - СОУ Юри Гагарин  и СОУ Дръстър; 

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата -  

Филиал на регионална библиотека "Партений Павлович", на ул. "Александър 

Стамболийски"  №8; 

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на спортна 

инфраструктура - атлетическа зала Луи Айер и стадион Луи Айер; 

5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието 

- Филиал Силистра на Русенски Университет "Ангел Кънчев"; 

6. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на спорта - 

Стадион " Доростол"; 

7. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Районна здравна 

инспекция (РЗИ); 

8. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора с 

отделение за лежащи и Дом за деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов"; 

9. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна 

среда за хора в неравностойно положение в МБАЛ – Силистра. 

Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с липсата на добра достъпност на кварталите в 

зона С1 с останалата част от града, шумовото и прахово замърсяване, както и замърсяването с 

вредни емисии от автомобилите. 

Обхват 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

5926 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрата 

достъпност и свързаност на зоната с останалата част от града, по-екологично чистата околна 

среда в следствие използването на алтернативен транспорт, както и по-облекчената пътна 

обстановка с по-малко коли на пътя.  
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Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта ще бъдат изградени вело алеи. 

Специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в 

жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

Предмет и проблеми за решаване 

С посочената цел се решават поставените проблеми в зоната със социален характер С1 (кв. 

Кючук Мустафа, жк. Плиска, кв. Коста Стоев и кв. Малчика), свързани с лошото състояние на 

жилищния сграден фонд за цялата зона и по-конкретно висока енергоемкост на сградите, в 

резултат на което се увеличават разходите на енергия, както и неефективното отопление на 

сградите (в град Силистра няма централно парно отопление). В тази зона най-големият процент 

от жилищните сгради са едноетажни, като за Юг 1, 73% от сградния фонд е строен преди 

1969г., а за Юг 3, 77% са строени между 1969 и 1989г. Въпреки че през последните години се 

наблюдава наличие на ново строителство, най-вече около стадион „Луи Айер” и някои от 

многофамилните сгради са в сравнително добро състояние, до голяма степен проблемите там се 

дължат на хаотичното застрояване, достъпа до някои части от кварталите, които от своя страна 

са следствие от концентрацията на етнически и социални конфликти. Огромният процент на 

сгради строени преди повече от 20 години, както и липсата на ефективно отопление и 

занемарени прилежащи и междублокови пространства предопределя и належащата нужда от 

обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в тази социална зона.  

 

 

Обхват 

Специфичната цел обхваща 93 многофамилни жилищни сгради (идентифицираните сгради, 

които имат нужда от ЕЕ мерки) в зоната с преобладаващ социален характер С1. Това е зоната с 

най-малък брой многофамилни жилища, тъй като преобладават къщите и нискоетажните 

постройки. В Юг 1 са разположени няколко жилищни блока, по протежението на булевардите 

Македония, Никола Вапцаров и Велико Търново. Част от тях са с високоетажно застрояване. 

Няколко 4/5 етажни жилищни блока са разположени в квартал Коста Стоев. В зоната живеят 
5926 жители, като характерно за зоната за въздействие с преобладаващ социален характер - С1 е 

високото ниво на безработица и неграмотност (едно от най-високите за града), както и най-голям 

процент жители с турска и ромска етническа принадлежност. В допълнение, това е и зоната с най-

голям процент на млади хора до 35 годишна възраст. 

Индикативни мерки за постигане на целта 
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За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) разделени в две групи: 

 Обновяване на многофамилни жилищни сгради от идентифицираните 93 сгради, които 

имат нужда от ЕЕ мерки, с общо РЗП 11313 кв.м и прилежащите им пространства в зоната 

за въздействие с преобладаващ социален характер - С1 

 Подобряване на физическата среда на междублоковите пространства: (благоустрояване 

и обновяване на междублокови пространства,  обществени озеленени площи за широко 

ползване, детски площадки, спортни площадки, обособяване на допълнителни 

паркоместа, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за 

хора в неравностойно положение). 

Комплексният подход на обвързване на двете групи мерки в една цел ще спомогне за 

интегрирано решаване на проблемите, както в самите обекти, така и прилежащото 

пространство към тях, както и постигане на интегрирана жилищна среда с високо качество на 

живот и принос за устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

 

2.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗОНА СЪС СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ С 2 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към зоната за въздействие и 

идентифицираните в нея проблеми и особености за целенасочено въздействие, както следва: 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната 

достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно 

положение). 

Предмет и проблеми за решаване 

С посочената цел се решават поставените проблеми в зоната със социален характер С2, 

свързани с недобро състояние на уличната мрежа в зоната, неизградени, неблагоустроени, 

необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда, липса на парко места  

и по-конкретно:  

 Липсващи или лошо състояние на съществуващите системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;  

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени, незащитени или в лошо състояние 

елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 

ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно осветление); 

 Лошо състояние на уличните настилки по главни и второстепенни улици; 
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 Лошо състояние на тротоарните и алейните настилки; 

 Физическата и жизнена среда е с нарушени екологични параметри, поради запрашаване 

на улиците и шумово замърсяване; 

 Занемарени междублокови пространства и пространства за широк обществен достъп 

Обхват 

Специфичната цел обхваща рехабилитацията, реконструкция и обновяване на градска улична 

мрежа по главни и второстепенни улици, подмяна с енергоефективно и/или изграждане на ново 

улично осветление, обособяване на допълнителни паркоместа на улици, покрай обекти на 

образованието, спорта и социалните грижи, обновяване и изграждане на публични 

пространства. Специфичната цел ще повлияе пряко на всички жители в зоната, както и на 

жителите на целия град. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани следните мерки (интервенции/проекти), насочени към 

специфичните проблеми за решаване в зоната и включените градски територии в нея, така че да се 

постигне интегрирано планиране, изпълнение и синергичен ефект и допълняемост на предвидените 

мерки и интервенции, надграждане и обвързване с други проекти: 

1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа- улица с номер 66425.501.8600, в близост 

до ул. Кап. Кръстев, бул. Македония ; ул. Серес; ул. Янко Тодоров; ул. Дръстър; ул. 

Генерал Гурко;ул. Генерал Колев; ул. Хан Кубрат; ул. Сан Стефано; ул. П. К. Яворов, 

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп - 

зелено пространство на ул. Серес; зелено пространство на ул. Капитан Кръстев/ бул. 

Македония; градинката пред Бизнес инкубатор между ул. Сан Стефано, ул. Дръстър, 

бул. Македония.   

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства между ул. "Янко 

Тодоров" №20-36 и ул. "Генерал Колев" №1,3,5; бул. "7-ми септември" №10,12,22; ул. 

"Янко Тодоров" №38,40; ул. "Ген Колев" № 9,11; ул. "Сан Стефано" №4-16; ул. Серес 

№2 и ул. Хан Кубрат №7; ул. Серес №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 и ул. 

Янко Тодоров №1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29; бул. 7-ми септември №4,7; бул. 

Македония №148,150,152,154 и ул. Хан Кубрат №2,5; бул. "Македония" №168; бул. 

"Македония" №156-172; ул. "Хан Кубрат"  №1,3; ул. "Генерал Гурко" №1; ул. "Капитан 

Кръстев" №2,4; ул. "Дръстър" №31; бул. "7-ми септември" №22; ул. "Дръстър" №25-29; 

ул. "Ген Колев" №14,16; ул. "Генерал Колев" №2-12. 

2. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: - ул. Баба Тонка; бул. Добрич; ул. Одеса. 
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Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп в 

близост до ул. Кълъраш; ул. Димитър Енчев; ул. Баба Тонка; ул. Добрич; между ул. 

Одеса, ул. Пролет, ул. Лебед; ул. Стара планина; Покрай грацицата 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства: ул. Баба Тонка 

№13,14,15,16,17,20; бул. Добрич №107,109,111,114; ул. Кълъраш №5,7,9,11,13 и ул. 

Одеса №1,3;ул. Кълъраш №43; ул. Кълъраш №1,3; ул. Мизия №2,4 и ул. Бачо Киро №4; 

ул. Кълъраш №8,10,12,14,16; ул. Иван Василев №56-58; ул. Одеса №2-4; ул. Тимок и ул. 

Божур; бул. Добрич №107,109,111,113; ул. Одеса №8-12; бул. Добрич №101,103,105; ул. 

Кълъраш №33,35,37,39; ул. Кълъраш №21,23,25,27,29; ул. Кълъраш №24,26,28,30,32,34; 

ул. Баба Тонка №5,7; ул. Баба Тонка №1 и ул. Светлина №4,7; ул. Баба Тонка 

№3,4,4А,7,8,9,10,11,13. 

3. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: бул. Седми септември ул. Капитан 

Кръстев; ул. Богдан Войвода; ул. Кубадин; ул. Иван Василев; ул. Гранична  

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп: 

Гробищен парк – в  близост до бул. 7-ми септември, ул. Дръстър; Зелена площ, покрай 

ул. Гранична.         

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства:  ул. Капитан Кръстев 

18-33; ул. Богдан Войвода №8,12,14,17; ул. Богдан Войвода №18-21; ул. Иван Василев 

№13; ул. Кубадин №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13; бул. 7-ми септември №19 и ул. Богдан 

Войвода №2,4,7; бул. 7-ми септември №22; ул. Иван Василев №13.                          

Специфична цел 2 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

социална зона за въздействие – С2. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с ниска степен на енергийна ефективност на 

обекти на образованието, социалните услуги и спорта - липса на външна топлоизолация, 

използване на твърдо гориво за отопление, др. Чрез целта се решават и проблеми, свързани с 

лошото състояние на обекти и незадоволително състояние на прилежащите им пространства, 

както и затруднен достъп за хора в неравностойно положение. Добре е да се отбележи, че зона 

Изток е единствената зона, която има недостиг на детски градини, а съществуващите детски 

градини в зона С2 имат нужда от ремонт и обновяване на детските площадки. 

Обхват 
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Специфичната цел обхваща 9 обекта за обществено обслужване на територията на социалната 

зона за въздействие, разпределени както следва: 2 обект на детски градина, 1 спортен обект и 2 

обекта на социалните услуги, 2 обект на образователната инфраструктура и 2 административни 

обекта. 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

14284 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрите 

условия за получаване на услуги, достъп и подобрено състояние на физическата среда до 

обекти за обществено обслужване на територията на зоната. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) в следните групи: 

1. Ремонт и обновяване на сградния фонд на 2 детски градини - ЦДГ Ян Бибия 2 и ОДЗ 

Нарцис, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване 

на прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 

положение. 

2. Ремонт и обновяване на сградния фонд на обекти на спорта – закрит плувен басейн, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 

прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 

положение. 

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на социалните 

услуги - Дневен център за деца с увреждания и стари хора; 

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Студентско общежитие и  

ЦДГ "Радост" 

5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда - МВР - Главна 

дирекция "Гранична полиция" 

6. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за медико-социални 

грижи за деца 

Специфична цел 3 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с липсата на добра достъпност на кварталите в 

зона С2 с останалата част от града, шумовото и прахово замърсяване, както и замърсяването с 

вредни емисии от автомобилите. 
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Обхват 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

14284 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрата 

достъпност и свързаност на зоната с останалата част от града, по-екологично чистата околна 

среда в следствие използването на алтернативен транспорт, както и по-облекчената пътна 

обстановка с по-малко коли на пътя.  

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта ще бъдат изградени велоалеи. 

Специфична цел 4 – Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на 

бедност, изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на обществения 

ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на 

социалните услуги за хора  в неравностойно положение съгласно концепцията за 

деинституционализация в зоната за въздействие С2. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с липсата на редица социални услуги в града и 

областта. 

Обхват 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 35 

607 жители на гр. Силистра, с оглед достъпа им до социални услуги с добро качество, които от 

своя страна са съобразени с концепцията за деинституционализация. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани следните мерки (интервенции/проекти): 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дневен център за деца и 

младежи с увреждания, дневен център за стари хора. 

2. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за медико-социални 

грижи за деца. 

 

Специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в 

жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

Предмет и проблеми за решаване 
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С посочената цел се решават поставените проблеми в зоната със социален характер С 2, 

свързани с лошото състояние на жилищния сграден фонд за цялата зона и по-конкретно 

висока енергоемкост на сградите, в резултат на което се увеличават разходите на енергия, както 

и неефективното отопление на сградите (в град Силистра няма централно парно отопление). И 

в тази зона най-големият процент от жилищните сгради са едноетажни, въпреки че тук има и 

най-голямо съсредоточаване на многофамилни сгради за града. Общо в зоната има 1274 сгради, 

от които приблизително 20% са над 3 етажни. По-голямата част от сградите са строени между 

1960 и 1969г. Общите части на многофамилните сгради са в изключително лошо състояние. 

Основните елементи от конструкциите им са неподдържани и амортизирани. Някои от 

собствениците са извършили частично саниране на сградите, като почти липсват цялостни 

решения за по-добър външен вид и енергосъхранение на сградите. 

Обхват 

Специфичната цел обхваща 243 многофамилни жилищни сгради (идентифицираните сгради, 

които имат нужда от ЕЕ мерки) в зоната с преобладаващ социален характер С2 (включваща кв 

Изток и зона Север (кв. Самолета). На територията на С2 има 3 големи комплекса – Изток, с 44 

– многоетажни жилищни сгради, с височина 5, 6 и 8 етажа; 37 по едропанелна строителна 

система и 7 монолитни – в сравнително добро състояние. В по‐голямата част основните 

елементи от конструкциите на сградите са неподдържани и амортизирани. На територията на 

комплекс "Триъгълник" са изградени 18 – многофамилни жилищни сгради, с височина 5, 6 и 8 

етажа. Третия комплекс е "Дунав", който е и най-големият жилищен комплекс в гр. Силистра. В 

състава му влизат 136 – многоетажни жилищни секции с различни строително-конструктивни 

системи - едропанелни жилищни секции, жилищни секции по системата ЕПК, жилищни секции 

с монолитна конструкция и тухлени стени.  В зоната живеят 14284 жители, като тя е с най-

високия процент на жители в трудоспособна възраст. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) разделени в две групи: 

 Обновяване на многофамилни жилищни сгради от идентифицираните 243 сгради, които 

имат нужда от ЕЕ мерки, с общо РЗП 33413 кв.м и прилежащите им пространства в 
зоната за въздействие с преобладаващ социален характер – С2 

 Подобряване на физическата среда на междублоковите пространства: (благоустрояване 

и обновяване на междублокови пространства,  обществени озеленени площи за широко 

ползване, детски площадки, спортни площадки, обособяване на допълнителни 

паркоместа, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за 

хора в неравностойно положение). 
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 И за тази зона комплексният подход на обвързване на двете групи мерки в една цел ще 

спомогне за интегрирано решаване на проблемите, както в самите обекти, така и прилежащото 

пространство към тях, както и постигане на интегрирана жилищна среда с високо качество на 

живот и принос за устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

 

2.3 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към зоната за въздействие и 

идентифицираните в нея проблеми и особености за целенасочено въздействие, както следва: 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната 

достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно 

положение). 

Предмет и проблеми за решаване 

С посочената цел се решават поставените проблеми в публична зоната, свързани с недобро 

състояние на уличната мрежа в зоната, неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо 

състояние елементи на градската жизнена среда, липса на парко места  и по-конкретно:  

 Лошо състояние на уличните настилки по главни и второстепенни улици; 

 Затруднено паркиране, поради липса на паркоместа, характерно и за целия град, но 

особено застъпено в публичната зона; 

 Недостатъчно уличното и алейното осветление, лоша защитеност на средата;  

 Лошо състояние на тротоарните и алейните настилки; 

 Физическата и жизнена среда е с нарушени екологични параметри, поради запрашаване 

на улиците и шумово замърсяване; 

 Занемарени междублокови пространства и пространства за широк обществен достъп 

Обхват 

Специфичната цел обхваща рехабилитацията, реконструкция и обновяване на градска улична 

мрежа по главни и второстепенни улици, подмяна с енергоефективно и/или изграждане на ново 

улично осветление, обособяване на допълнителни паркоместа на улици, покрай обекти на 

образованието и спорта, обновяване и изграждане на публични пространства. Специфичната 

цел ще повлияе пряко на всички жители в зоната, както и на жителите на целия град. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани следните мерки (интервенции/проекти): 
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1. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: в Придунавска градина: ул. Москва; ул. 

Илия Блъсков; ул. Хаджи Димитър; ул. Добри Войников; ул. (66425.500.5044), в близост 

до бул. Симеон Велики; в Пристанищен район - ул. (66425.501.8963), в близост до ул. 

Кап. Кръстев; ул. (66425.501.3130), в близост до ул. Кап. Кръстев ; ул. Капитан Кръстев 

(66425.501.8596; 66425.500.7026). 

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп 

(СМР), включително: в Придунавска градина - ул. Драгоман №12 и 

облагородяване/реконструкция на междублокови пространства (СМР) - ул. Симеон 

Велики №1-14; ул. Илия Блъсков №20; ул. Москва №83; бл.Москва; в Пристанищен 

район -66425.501.3102, 66425.501.3103, 66425.501.3104, 66425.501.3105, 66425.501.3107, 

66425.501.3108, 66425.501.3118, 66425.501.3121, 66425.501.3126, 66425.501.3129, 

66425.501.3131, 66425.501.3182, 66425.501.8964. 

2. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа: ул. Симеон Велики; бул. Добруджа; ул. 

Славянска – отсечка успоредна на ул. Хаджи Димитър; ул. Плевен; ул. София; ул. д-р 

Петър Вичев; ул. Черни връх; ул. Марица; ул. Александър Стамболийски 

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп 

(СМР), включително: - пл. Албена (тангиращи улици -ул. Никола Й. Вапцаров, бул. 

Симеон Велики, ул. Москва); градинка в близост до ОУ "Кирил и Методий" и ПГСУАУ 

"Атанас Буров"  (между ул. София и ул. Плевен) 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства: ул. Христо Ботев №8-10 

бл.1-3; ул. Александър Стамболийски №17-21, бл. Тракия 4, бл. Тракия 5, бл. Тракия 7; 

ул. Александър Стамболийски №11-13, блок Тракия 1, Тракия 2 и Тракия 4; ул. Христо 

Ботев №12-14, бл. 3-4; ул. Симеон Велики №2-17; ул. Добруджа №6-11; ул. Добруджа 

№12-26 / ул. Д-р Петър Вичев №9-11, бл. Рила, бл. 15, бл. 17, бл. 20; ул. Александър 

Стамболийски №4-7; бул. Македония №131-137 / ул. Александър Стамболийски №32; 

ул. София №37-41 /ул. Плевен №20-27 

3. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа (СМР) -  ул. Христо Смирненски; ул. 

Капитан Мамарчев; ул. Генерал Скобелев; ул. Хан Омуртаг; ул. Кеворк Арабаджян; ул. 

Васил Левски 

Облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп 

(СМР) - Зелена площ ул. Капитан Кръстев между ул. Кап. Кръстев/ул. Кап. Мамарчев; 

Зелена площ бул. Македония № 167/ № 168 

Облагородяване/реконструкция на междублокови пространства (СМР) - ул. Генерал 

Скобелев №18-20 / ул. Цар Иван Шишман №18-26 / ул. Д-р Бетър Берон №1-4; ул. 

Добруджа №16; ул. Генерал Скобелев №10; ул. Васил Левски №25 / ул. Хан Омуртаг 
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№18-22 / ул. Генерал Заимов №17, 19, 21; бул. Македония №198; бул. Македония №203-

208; ул. Хан Омуртаг №19-21 / ул. Васил Левски №27-31 / бул. Македония №169-184 

4. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа (СМР) -  ул. Симеон Велики; ул. Любен 

Каравелов; ул. Гено Чолаков; ул. Дръстър; ул. 10ти февруари; ул. Добрич; ул. Софроний 

Врачански; ул. Братя Миладинови; ул. Стоян Заимов; ул. Минчо Лъсков; ул. Кирил и 

Методи; ул. Патриарх Дамян; ул. Георги С. Раковски 

5. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа (СМР)                                                  - В 

Придунавска градина -  ул. Старо село; ул. Дочо Михайлов; ул. ..... (66425.500.7031), 

пред авто и ж.п. гарите; ул. Дунав; ул. Белица; ул. Лом; ул. .... (66425.500.5046), в 

близост до Дунавска градина; ул. ..... (66425.500.5048), в близост до ул. Москва; - В 

Център -  ул. Д-р Анастас Янков; ул. Партений Павлович; бул. Македония. 

Специфична цел 2 - Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до 

културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на 

града посредством подобрените  възможности за културен туризъм и облагородените 

пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район 

Предмет и проблеми за решаване 

Пристанищният град Силистра е административен и стопански център на община Силистра и 

област Силистра с изключително силна концентрация на културния живот в зона Център. 

Подобряването на качеството и предлагането на културните дейности и продукти не само биха 

облагодетелствали пряко жителите на града, областта и общината, но също биха имали 

положителен ефект върху туризма (наличието на културни празници и мероприятия е 

привлекателна атракция заедно с безспорното културно наследство на града) 

С целта ще се решават проблемите на града, свързани с това, че действащите моделите на 

опазване и управление на културните съоръжения и наследство са неефективни, което оказва 

своето отражения върху облика на градската среда; Превантивната намеса за укрепването, 

обновяването и модернизацията на сградите би удължило експлоатационния им период и би 

създало атрактивен вид за посетителя. 

Обхват 

Специфичната цел обхваща интервенции в 10 обекта на културата, както и изграждане на 

улична мрежа в Придунавска градина и Пристанищен район. Постигането на тази цел ще има 

пряко влияние върху всички жители на града, както и върху потенциалните му туристи. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани интегрирани мерки (интервенции/проекти) в следните група: 
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1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата: 

Драматичен театър "Сава Доброплодни" на ул."Симеон Велики" №48, Младежки дом на 

ул. "Симеон Велики" №135, кв. 86 

2. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в  Регионална библиотека 

"Партений Павлович" 

3. Рехабилитация и изграждане на улична мрежа - В Придунавска градина - ул. Москва; ул. 

Илия Блъсков;  ул. Хаджи Димитър; ул. Добри Войников; ул. .... (66425.500.5044), в 

близост до бул. Симеон Велики; - В Пристанищен район - ул. (66425.501.8963), в 

близост до ул. Кап. Кръстев; ул. (66425.501.3130), в близост до ул. Кап. Кръстев ; ул. 

Капитан Кръстев (66425.501.8596; 66425.500.7026). 

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - 

Етнографски музей; Дом на учителя 

5. Реставрация, консервация и адаптация в градска среда- Архитектурен резерват 

Дуросторум Дръстър – Силистра 

6. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Градска галерия 

Силистра 

7. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - 

Регионален археологически музей; Регионален исторически музей и Исторически музей 

- база  

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

публичната зона за въздействие. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с ниска степен на енергийна ефективност на 

обекти на образованието и спорта - липса на външна топлоизолация, използване на твърдо 

гориво за отопление, др. Чрез целта се решават и проблеми, свързани с лошото състояние на 

обекти и незадоволително състояние на прилежащите им пространства, както и затруднен 

достъп за хора в неравностойно положение.  

Обхват 

Специфичната цел обхваща 35 обекта за обществено обслужване на територията на публичната 

зона за въздействие, разпределени както следва: 12 обекта на образованието, 10 обекта на 

културата, 13 на администрация. 
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Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

8870 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра и 51 380 жители на 

община Силистра, с оглед по-добрите условия за получаване на услуги, достъп и подобрено 

състояние на физическата среда до обекти за обществено обслужване на територията на зоната. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани следните мерки (интервенции/проекти), насочени към 

специфичните проблеми за решаване в зоната и включените градски територии в нея, така че да се 

постигне интегрирано планиране, изпълнение и синергичен ефект и допълняемост на предвидените 

мерки и интервенции, надграждане и обвързване с други проекти:  

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието 

-ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"; Детски ясли № 1 "Здравец" и Общежитие за 

средношколци "Младост" 

2. Обновяване на обекти на образователната инфраструктура - прилежащ терен/дворни 

пространства, площадки и оборудване - ЦДГ "Роза 1"; ЦДГ "Роза 2" и ПМГ "Св. 

Климент Охридски" 

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието 

-ОУ "Отец Паисий " 

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата: 

Драматичен театър "Сава Доброплодни" на ул."Симеон Велики" №48, Младежки дом на 

ул. "Симеон Велики" №135, кв. 86 

5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в  Регионална библиотека 

"Партений Павлович" 

6. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община 

Силистра на ул. "Симеон Велики" №33 

7. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МВР 

Дирекция „Документи за самоличност“ 

8. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - 

Етнографски музей; Дом на учителя. 

9. Реставрация, консервация и адаптация в градска среда- Архитектурен резерват 

Дуросторум Дръстър – Силистра. 

10. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Градска галерия 

Силистра 
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11. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - 

Регионален археологически музей; Регионален исторически музей и Исторически музей 

- база 

12. Ремонт и обновяване на сградния фонд на 3 обекта на образователна инфраструктура 

(ЦДГ "Роза 1"; ЦДГ "Роза 2" и ПМГ "Св. Климент Охридски"), въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства, 

изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение. 

13. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието 

-ПОУ "Софроний Врачански" 

14. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образованието 

-ПГСУАУ "Атанас Буров" 

15. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска 

школа по изкуствата 

16. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на: Обреден 

дом, ул. "Симеон Велики" №48;  Териториален „Държавен архив“; Дирекция „Социално 

подпомагане“; Регионален военен сектор; Бюро по труда - бул. "Македония" №167; 

Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС);  

17. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. „Симеон 

Велики“ №23; сградата на ул. „Шар планина“ №75 

18. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Сграда на Общински 

съвет - ул. „Симеон Велики“ № 16; Сграда на Регионална дирекция автомобилна 

администрация и морска администрация 

Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с липсата на добра достъпност от централната 

обществена зона към кварталите в града, шумовото и прахово замърсяване, както и 

замърсяването с вредни емисии от автомобилите. 

Обхват 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 

8870 жители на територията на зоната и 35 607 жители на гр. Силистра, с оглед по-добрата 

достъпност и свързаност на зоната с останалата част от града, по-екологично чистата околна 
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среда в следствие използването на алтернативен транспорт, както и по-облекчената пътна 

обстановка с по-малко коли на пътя.  

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта ще бъдат изградени вело алеи. 

Специфична цел 5 – Укрепване на институционалната среда в гр. Силистра за по-високо 

качество и ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

Предмет и проблеми за решаване 

С целта ще се решават проблемите, свързани с лошото състояние на сградния фонд на обектите 

на администрацията, като съответно ще се търси подобряването на тяхната визия, 

енергоконсумация, достъпност и авторитет. 

Обхват 

Решаването на проблемите чрез посочената специфична цел ще окаже пряко влияние върху 51 

380 жители на община Силистра, с оглед по-добрата достъпност, визия и авторитет на сградите 

на администрацията.  

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта ще бъдат извършени следните проекти: 

1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община 

Силистра на ул. "Симеон Велики" №33 

2. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МВР 

Дирекция „Документи за самоличност“ на бул. "Македония" №174 

3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска 

школа по изкуствата 

4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на: Обреден 

дом, ул. "Симеон Велики" №48;  Териториален „Държавен архив“; Дирекция „Социално 

подпомагане“; Регионален военен сектор; Бюро по труда - бул. "Македония" №167; 

Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС);  

5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. „Симеон 

Велики“ №23; сградата на ул. „Шар планина“ №75 

6. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Сграда на Общински 

съвет - ул. „Симеон Велики“ № 16; Сграда на Регионална дирекция автомобилна 

администрация и морска администрация 
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Специфична цел 6 – Представителна и интегрирана жилищна среда с високо качество на 

живот, както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за устойчиво развитие 

чрез енергийна ефективност. 

Предмет и проблеми за решаване 

Централната част на град Силистра обхваща административни и офис сгради, като жилищното 

строителство е представено от къщи и многофамилни жилищни сгради. Зоната се откроява с 

висока плътност на застрояване. Многофамилните жилищни сгради са строени преди повече от 

50 години. Строителната конструкция на сградите е добра, но за сметка на  това общите части 

са в лошо състояние. Основните елементи от конструкциите на сградите са неподдържани и 

амортизирани. В жилищните сгради се наблюдава частично подменена дограма, но като цяло 

съществуващата стоманена дограма е остаряла. Неподдържаните водосточни тръби са довели 

до компрометиране на външната мазилка на сградите. 

Обхват 

Специфичната цел обхваща 215 многофамилни жилищни сгради (идентифицираните сгради, 

които имат нужда от ЕЕ мерки). Това е зоната с най-голям брой жилища, като голям процент и 

от многофамилните сгради са разположени тук. В зоната живеят 8870 жители, като характерно 

за нея е високото ниво на образованост (това е зоната с най-голям процент хора с висше 

образование). В публичната зона има най-висока концентрация на административни, културни, 

образователни и здравни обекти; тя представлява лицето на града, което е още една причина за 

належащата нужда от постигане на представителна, интегрирана жилищна среда. 

Индикативни мерки за постигане на целта 

За постигането на целта са очертани мерки (интервенции/проекти) разделени в две групи: 

 Обновяване на многофамилни жилищни сгради от идентифицираните 215 сгради, които 

имат нужда от ЕЕ мерки, с общо РЗП 21261 кв.м и прилежащите им пространства в 

публичната зона за въздействие. 

 Подобряване на физическата среда на междублоковите пространства: (благоустрояване 

и обновяване на междублокови пространства,  обществени озеленени площи за широко 

ползване, детски площадки, спортни площадки, обособяване на допълнителни 

паркоместа, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за 

хора в неравностойно положение). 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР И ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Стратегията на ИПГВР на гр. Силистра цели да обвърже прилагането на широк кръг 

интервенции и проекти, насочени към специфичните проблеми за решаване във всяка зона и 
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включените градски територии в нея, така че да се постигне интегрирано планиране и 

изпълнение и синергичен ефект допълняемост на предвидените мерки и интервенции, 

надграждане и обвързване с други, реализирани от община Силистра проекти. Целта на този вид 

обвързване е да развитие на регионалните връзки в обхвата на агломерационния ареал и в по-

широк обхват чрез  мерки, насочени към социалната, образователната, културната инфраструктура, 

комплексно облагородяване на градската жизнена среда, предоставяне на социални услуги; мерки за 

намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически малцинства и бедността; мерки за 

повишаване ефективността и качеството на административното обслужване и публични услуги, 

предоставяни на населението и бизнеса чрез електронното управление. 

Стратегията включва прилагане на комплексен подход, съчетаващ няколко основни 

инструмента за интегрираното планиране: 

 Финансово осигуряване на стратегията – стратегията включва идентифициране на 

всички подходящи източници за финансиране на планираните интервенции: фондове от 

ЕС (Структурни и Кохезионния фондове), собствени средства, републикански бюджет, 

национални програми, други инвестиционни фондове, частни инвеститори, 

партньорства с общности, НПО, публичната администрация, други донори, дарения, 

както и комбинация от всички тези начини. Ще бъдат бюджетирани необходимите 

средства за изпълнение на всяка интервенция (проект) и идентифицирани източниците 

на финансиране. 

 Устройствено осигуряване и балансирано териториално развитие – изследване на 

територии, които нямат изготвени подробни устройствени планове и изготвяне на 

такива, с оглед осигуряване на условия за тяхното пространствено развитие. 

Намаляване на различията между градските територии, които са в неудовлетворително 

състояние, с негативни тенденции в развитието, с нереализиран потенциал - чрез 

интегриран подход. 

 Планиране в съответствие с политиките за развитие на района, областта, 

общината и града, изведени в стратегическите документи - стратегията на ИПГВР 

включва съответствие и взаимно синхронизиране с наличните стратегически 

документи, представени по-долу. 

 Приоритизиране и оценка на осъществимостта при планиране на интервенции и 

проекти. Подходът е при планирането да се изследват приоритетни за изпълнение 

проекти и интервенции, в съответствие с проектната готовност, зрялост, постигане на 

синергия и интегрираност на решаваните проблеми и др. критерии.  

 Планиране на проектите във времето – то е базирано на проектната зрялост и 

готовност на отделните проектни предложения във времето. Изпълнението стартира с 
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отделни обекти, които са в проектна готовност и за които още в 2014г. може да се търси 

финансиране. Следващата група проекти с оглед ситуирането им във времевата рамка са 

тези, подадени за техническа помощ и чиято готовност ще бъде налична към края на 

2014. При структурирането на проекти за градска среда, времевата рамка се съобразява 

с графика на изпълнение на проекта по околна среда. Дейностите по рехабилитация на 

улична мрежа непосредствено следват дейностите по полагане на ВИК. 

В допълнение към посочения начин за изпълнение на целите чрез стратегията, за всяка 

конкретна зона се прилагат следните специфични подходи: 

ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

 Идентифициране на заинтересувани страни, целеви групи, които да бъдат включени в 

разработването на ИПГВР и чрез които да бъдат дефинирани конкретни обекти, текущо 

състояние и нужди в планирания обхват и бюджет на плана; 

 Надграждане на резултати чрез нови проекти/интервенции по отношение на изпълнени 

проекти и/или проекти в процес на изпълнение. 

 

ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 

 Идентифициране на конкретни обекти, текущо състояние и нужди, така че да се 

постигне специфичната цел за подобрен достъп до основни услуги, високо качество на 

живот и екологичен баланс. 

 

IV. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦЕЛИТЕ И СТРАТЕГИЯТА НА ИПГВР С ДЕЙСТВАЩИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

Стратегия „Европа 2020“ 

Тази стратегия е основополагащ, рамков документ за актуалните цели на европейската 

кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от 

климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Към дефинираните 

пет проблемни сфери са формулирани ясни и количествено определени „цели-резултати”. 

Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани 

препоръчителни направления: 

 интелигентен растеж – икономика на знания и иновации;  
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 устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност чрез 

ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно 

предприемачество; 

 приобщаващ растеж – паралелно развитие и на традиционна икономика с висока 

заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за 

социално и териториално сближаване; 

Мнението на Комитета на регионите, споделяно от основните институции на ЕС – 

Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент е, че „Европа 

2020” може да изпълни целите си, само ако европейското, националното, регионалното и 

местното равнище работят за тяхното изпълнение в партньорство. Основанията за това са 

двустранни - от една страна, изпълнението на новата стратегия ще е възможно, само ако 

съответните равнища на управление работят не в изолация едно от друго, а по координиран, 

интегриран и синхронизиран начин, при пълно съблюдаване на принципа на субсидиарност. 

Това е необходимо, за да се отвори път на синергиите и системните ефекти, необходими за 

постигане на водещите цели на ЕС и за изпълнение на задачите на стратегията „Европа  2020”.  

От друга страна, ЕС може да изведе европейските страни в посоката към интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, само ако стратегията „Европа 2020” получи териториално 

измерение, за да се гарантира, че тя отчита различните изходни позиции като предварително 

условие за постигане на териториално сближаване. Всички територии могат и следва да 

подобряват своята конкурентоспособност и качеството на живот на своите граждани чрез 

местни политики, които обхващат трите стълба на стратегията (интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж), заложени върху териториални показатели и цели.
1
 В този смисъл, визията 

за развитие на град Силистра следва да се разглежда като елемент от общата цел за градското 

развитие на  градовете-агломерационни ареали в Европейския съюз, които чрез своя успех ще 

допринесат за общото изпълнение на дефинираните в „Европа 2020“ стратегически цели. 

Стратегия на ЕС за Дунавския регион 

С приблизителна дължина 2 850 км, Дунав е втората най-дълга река в Европа, 

свързваща Шварцвалд с Черно море и преминаваща през териториите на десет държави, като в 

басейна й са разположени още четири страни. Водноелектрически централи, паневропейски 

транспортен коридор и местообитание на някои от най-редките растителни и животински 

видове в Европа – това са само няколко примера за често разнопосочния натиск, на който е 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/index_bg.cfm 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/index_bg.cfm
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изложена реката, като бъде отбелязан и начинът, по който политическите промени в региона 

безспорно влияят върху преодоляването на предизвикателствата. Следвайки модела на 

Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, по същество първият пример за следване на 

макрорегионален подход, Стратегията на ЕС за Дунавския регион ще обедини усилията на 

заинтересованите страни в региона, предоставяйки им средство за изграждането на регион на 

сигурност, благоденствие и справедливост за сто и петнадесетте милиона граждани, живеещи в 

него.  

Обхващащ една пета от територията на ЕС, Дунавският регион е неразривно свързан със Съюза 

като цяло. Много от проблемите в него не признават граници – наводненията, транспортните и 

енергийни връзки, опазването на околната среда и предизвикателствата пред сигурността 

налагат следването на общ подход. Предизвикателствата, свързани с икономическите различия 

и недостатъчните инвестиции в инфраструктура и наследството от ерата преди 1990 година е 

необходимо да бъдат преодолени. Миграцията, изменението на климата и сигурността също 

биха могли да имат особено интензивно въздействие върху региона, поради чувствителността 

му към различни фактори от политическо и географско естество. Разрешаването на проблемите, 

свързани с опазването на околната среда, също не търпи отлагане, както поради съображения, 

имащи отношение към биоразнообразието, така и към защитата на културното наследство. 

Под ръководството на Генерална дирекция „Регионална политика“ на Комисията, беше 

проведена широка консултация за идентифициране на най-наболелите безпокойства и набиране 

на идеи. Тази инициатива беше подкрепена от обществено допитване, проведено в интернет, 

което гарантира прозрачността на възприетия подход за установяване на приоритетите и 

възприемане на получените предложения от и за живеещите в региона граждани на ЕС.  

Бяха установени следните четири приоритета, наречени „стълбове”: свързаност на 

Дунавския регион; защита на околната среда в рамките на региона; изграждане на 

благоденствие и укрепване на Дунавския регион. В качеството си на последователно 

структурирана рамка, Стратегията очертава нова форма на сътрудничество между партньорите 

в областта и поставя акцент върху координацията между съществуващите финансови 

инструменти и политики, а не върху тяхното умножаване, увеличаването на броя на 

институциите или въвеждането на нови бюрократични изисквания. 

Стратегическа рамка на национална програма за развитие на Република България: 

„България 2020“(проект) 

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията „Европа 2020“ 

чрез Националната програма за развитие: „България 2020“. В нея е определена националната ни 

визия за икономическото развитие към 2020 г. - България да бъде държава с 

конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и 
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професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и 

териториално балансиран икономически растеж. 

В Програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се отнасят, 

както до прилагането на общоевропейските политики, така и до формулирането и изпълнението 

на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълния пакет от мерки и действия 

на държавата в областта на социално-икономическото развитие. Изпълнението на всеки 

приоритет включва реализацията на набор от многосекторни политики, които са фокусирани 

върху факторите, които генерират икономически растеж в България. В своята същност тези 

многосекторни политики са насочени към постигане на балансиран икономически растеж, 

постигане на висока и качествена заетост, оптимално използване на ресурсите и ефективна 

грижа за околната среда. Изведените осем приоритета са представени в настоящия документ 

като е даден акцент за мерки, насочени към спецификите, дефицитите и потенциала за развитие 

на Силистра и Дунавския регион. 

 

Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила. 

Приоритетните дейности са: повишаване на доверието в образователната система; 

нарастване на дела на заетостта, свързан с целенасоченото използване на знанията и уменията; 

увеличаването на иновативния потенциал и конкурентоспособността на икономиката; 

постигането на по-висока производителност на труда и подобряването на жизнения стандарт на 

заетите; възможностите за по- широко социално включване; изграждането на по-добра 

инфраструктура за образование и здравеопазване; с осигуряването на по-добър здравен статус и 

по-качествена и здравословна околна среда на населението.  

 

Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Мерките са насочени към проблемите на децата, хората в надтрудоспособна възраст, 

безработните лица и работещите бедни. Изброените групи попадат и в обсега на Националната 

цел на България за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. 

Основният подход за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване ще бъде 

превенцията. За целта този приоритет ще бъде постигнат чрез реформи и прилагане на 

иновативни мерки, които да развият нови подходи и модели за справяне с бедността и 

социалното изключване и/или да се допълват провежданите към момента политики в 

посочените области. Другият подход е свързан със смекчаването и преодоляването на 

последиците от бедността и социалното изключване. 
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Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал 

Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и 

превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и 

уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще 

допринасят за намаляване на икономическите и социални неравенства, за интегрирано развитие 

на градовете, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на 

икономическото, социално и териториално сближаване.  

 

По отношение на Дунавския регион усилията ще бъдат насочени за задълбочаване на 

трансграничното сътрудничество и за насърчаване на интегрирано регионално развитие 

между съседни региони от две или повече държави-членки, граничещи по суша или по море, 

или между съседни гранични региони от поне една държава-членка и една трета държава по 

външните граници на Съюза, които не са обхванати от други програми по външните финансови 

инструменти на Европейския съюз; ориентиране на дейностите по ТГС между България и 

Сърбия, между България и Румъния, към постигане целите на Дунавската стратегия на ЕС. 

Също така, този приоритет планира укрепване на връзките между университетите, 

изследователските центрове и регионалния бизнес в Дунавския макрорегион, като целта е да се 

създадат условия за сътрудничество между съществуващи научни и образователни институти и 

центрове с местния бизнес в изоставащите, необлагодетелствани райони – Северозападния и 

Северния централен район - осигуряване на условия за обучение в реална среда за усвояване на 

практически умения, улесняване на прехода от образование към пазара на труда. Поради 

икономическото изоставане на регионите се налага да се търсят възможности за компенсиране 

на изоставането, за задържане на младите хора и за осигуряване възможности за професионална 

реализация. 

 

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси 

Приоритетът цели подобряване на конкурентоспособността на земеделското производство, като 

същевременно ще гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване 

на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности са насочени към структурно балансиране на 

аграрния отрасъл, преодоляването на технологичното изоставане, повишаване общата 

производителност, подобряването и опазването на околната среда.  
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Приоритет 5: Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и 

модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и 

научните изследвания 

Извеждането на този приоритет цели създаването и развитието на високотехнологична 

индустриална база, повишаване ролята на науката като стимулираща социално-икономическия 

растеж. Очакванията са малките и средни предприятия да реализират своя потенциал за растеж, 

базиран на иновативационната активност.  

 

Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна 

бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и растеж, 

върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, откритото 

управление, оптимизираната и добре подготвена администрация.  

 

Приоритет 7. Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за 

повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 

Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и 

подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи фактори за 

конкурентоспособност, върху които са фокусирани политиките, са изведени енергийната 

обезпеченост, независимост и ефективност.  

Интегрирането на българската енергийна система с тази на съседните страни също така 

ще допринесе за увеличаване отвореността на икономиката, създаване на нови възможности за 

международна търговия и увеличаване на приходите от транзит на енергия и енергийни 

ресурси. Прилагането на последователни действия за адресиране на изменението на климата ще 

допринесе за смекчаване на последствията от глобалното затопляне и адаптиране на 

икономиката, инфраструктурата, селското стопанство и хората към настъпилите промени. 

 

Приоритет 8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари 

Приоритетът е свързан с изграждането и реконструкцията на транспортната 

инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за 

подобряване на достъпа до пазари и за ограничаване на замърсяването на околната среда. 
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Бързото развитие на транспортната инфраструктура и изграждането на интермодални връзки са 

условие за генериране и поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и 

предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, националните и чуждестранните 

частни инвестиции.  

Подобряване корабоплаването по река Дунав – подобряване на системите за навигация и 

топохидрографните измервания; удълбочаване, изграждане на буни, укрепване на брегове. 

Въвеждане на интелигентни транспортни системи - създаване на речна информационна 

система в българската част на река Дунав; проектиране и внедряване на географска 

информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура; 

продължаване изграждането на Информационна система за управление трафика на плавателни 

съдове ; приемане и изпълнение на стратегия и план за внедряване на Европейската 

железопътна система за управление на трафика (ERTMS). 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 (проект) 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 

– 2022 г. дава заявка да се промени съществуващият секторен подход и да се акцентира върху 

потенциала и ресурсите на районите, които могат да бъдат използвани пълноценно и 

интелигентно за преодоляване на различията/неравенствата между регионите в ЕС и страната, в 

междурегионален и вътрешнорегионален план, за да се постигнат целите на социалното, 

икономическото и териториалното сближаване. 

 В Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г, която е публикувана за 

обществено обсъждане на Портала за обществени консултации (strategy.bg) e изведена 

Дунавската стратегия, като се отчитат потенциалите за развитие и се предвиждат 

приоритетни публични намеси в: 

 Транспортна инфраструктура – Развитие на потенциала за превръщане на транспорта в 

ключов сектор на икономиката на района. Развитие на Общоевропейски транспортни коридори 

№ 7 и № 9 и коридора ТРАСЕКА като част от европейската транспортна мрежа. Изграждане на 

интермодален терминал в Русе. Подобряване на пристанищната инфраструктура в Свищов, 

Tутракан и Силистра, развитие на двете товарни пристанища в Русе за поемане на 

международните товари. Реконструкция и модернизация на съществуващия мост Русе – 

Гюргево, изграждане на четвърти мост на р. Дунав „Силистра – Кълъраш”. Изграждане на 

скоростен път „Русе – Велико Търново – Маказа” и тунел под прохода „Шипка”, скоростен път 

„Русе–Разград–Шумен” и автомагистрала Хемус.реконструкция и модернизация на 

първокласен път Силистра – Шумен. Развитие на международното летище Горна Оряховица и 

утвърждаване на водещата му роля за развитието на района в социално и икономическо 
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отношение. Развитие на летище Щръклево като гражданско летище за национални цели. 

Развитие на железопътния транспорт. Пълноценно реализиране на възможностите за 

интермодален транспорт по въздух, вода и суша. 

Газификация и ВЕИ – разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи и използване 

на потенциала на региона за изграждане на инсталации за производство на енергия от 

възообновяеми енергийни източници. Изграждане на газопровод „Русе – Гюргево”. 

Икономика на знанието – увеличаване скоростта и устойчивостта на икономическото 

развитие на района, постигане на качествени характеристики на икономическата динамика, 

повишаване на инвестиционната привлекателност на района. Изграждане на подходяща бизнес 

инфраструктура за стимулиране инвестициите и технологичното обновление, изграждане и 

обновяване на зони за растеж (бизнес, индустриални, транспортни и логистични центрове и 

инкубатори) и създаване на клъстерни форми. Създаване на центрове за иновации в Русе, 

Велико Търново и Габрово. 

Жизнена среда – реконструкция, рехабилитация и подобряване на материално-техническата 

база на образователни, социални, здравни и културни институции, осигуряване на подходящи 

условия за придвижване и достъп на лица в неравностойно положение, прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и подобряване на градския транспорт. Въвеждане на широколентов 

достъп до интернет в публичните институции, предприятията и домакинствата. 

Социален капитал - Адаптиране на политиките и системите за образование, обучение и 

заетост към пазара на труда. Създаване на възможности за обвързване на науката с 

образованието и бизнеса. 

Териториално развитие и сближаване - Разширяване на трансграничното, междурегионално 

и транснационално сътрудничество – създаване на по-добри условия за комуникация със 

страните от Централна и Западна Европа и Румъния и интегриране на регионалната икономика 

към европейския пазар. 

Опазване на околната среда – Канализационни системи и пречиствателни станции за 

отпадъчни води, нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната 

мрежа и на съществуващи пречиствателни съоръжения за питейни води. Оптимизиране на 

системата за сметосъбиране и изграждане на съоръжения за преработка на строителни, 

производствени и твърди битови отпадъци (ТБО) и изграждане на регионални депа за тяхното 

депониране, отговарящи на съвременните изисквания. Укрепване на свлачищните участъци по 

Дунавския бряг и защита от наводнения в области Русе, Велико Търново и Силистра. 

Природно и културно наследство, туризъм – Валоризиране на богатото природно и културно 

наследство и активизиране на богатите природни и антропогеннни туристически ресурси в 

отделните области на района – Велико Търновска, Габровска, Русенска, Разградска, 

Силистренска. Обвързване на рекреационно-туристическите зони и ландшафти чрез културни и 

туристически маршрути. 
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Регионален план за развитие на Северен Централен район за планиране 2007-2013 

 Водеща стратегическа цел на плана е да се постигне устойчив, динамично развиващ се, 

проспериращ, Европейски ориентиран район, с конкурентоспособна икономика, базирана на 

знанието и на икономически ефективното и екологично използване на природо-географските 

ресурси, в т.ч. на река Дунав, с модерни енергетика, селско стопанство и туризъм, с хармонична 

и привлекателна за инвеститори, население и туристи жизнена среда. Изведените цели в 

рамките на района са повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на 

икономиката; балансирано и устойчиво развитие на територията; подобряване качеството на 

живот и развитие на екологичната инфраструктура. 

 

Областна стратегия за развитие 2005-2015 

Областната стратегия за развитие извежда следната Визия до 2015 г.: Област 

Силистра ще бъде динамично развиващ се Еврорегион по поречието на река Дунав, Европейска 

врата на България към богато културно-историческо наследство, място с ефективна икономика, 

устойчиво развитие, хармонична жизнена среда с благоприятни условия за живот, отдих, 

инвестиции и пълноценна изява на личността. 

Приоритетите, които задава Стратегията са: 

 изграждане на съвременна инфраструктура, реализираща геостратегическото 

местоположение на областта, водеща до повишаване привлекателността за инвестиции и 

подкрепяща ускореното социално-икономическо развитие на област Силистра; 

 развитие на диверсифицирана и конкурентоспособна икономическа структура на 

областта; 

 развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, клъстер „Храни“, туризъм; 

 укрепване на институционалното развитие на областта. 

Основната стратегическа цел е постигане на високи и устойчиви темпове на икономическо 

развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, интелект, Дунав, инфраструктура и икономика. 
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ЧАСТ ІІ 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯНА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 
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1. ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ГРАД СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

В изготвения ИПГВР на гр.Силистра е съобразена проектната готовност на дефинираните 

проекти към момента на разработване, съобразена е възможността на общината да съфинансира 

и оборотно финансира изпълнението на съответните проекти на годишна база, включително 

чрез използване на мостово финансиране от фонд ФЛАГ. Съобразени са допустимите 

интервенции за финансиране по различни оперативни програми - ОПРР, ОПНОИР, ОПРЧР, 

ОПДУ, ОПОС към м. юни 2013 г. както и приложимия механизъм за финансиране - грантово 

финансиране/финансов инженеринг инструмент/комбинирано финансиране. При 

разработването на плана е извършено приоритизиране и оценка на осъществимостта на 

планираните интервенции и проекти чрез изследване на приоритетни за изпълнение проекти и 

интервенции, в съответствие с преценката на необходимостта и решаване на идентифицирани 

проблеми, проектната готовност, зрялост, постигане на допълняемост, синергия и 

интегрираност на решаваните посредством реализация на проектите проблеми, както и др. 

критерии. 

В изготвения ИПГВР на гр. Силистра са определени основните елементи за осъществяване на 

идентифицираните по зони проекти и проектни групи, включени в плана. Определена е тяхната 

времева и финансова рамка, продължителност и последователност на проектите с оглед тяхната 

взаимовръзка и необходимост/възможност за надграждане и постигане на интегриран ефект на 

ниво зона за въздействие, както и в по-широк аспект; Определен е финансовият план за 

изпълнение, както разпределението на ресурса по източници на финансиране. 

Община Силистра е допустим бенефициент по Приоритетна ос 1, Инвестиционен приоритет 1.6 

„Интегриран градски транспорт“, но проект за интегриран градски транспорт не е предвиден и 

не е включен в ИПГВР на град Силистра за следващия програмен период. Към момента на 

изготвяне на ИПГВР не е идентифицирано търсене на масов обществен транспорт, ограничен 

само в рамките на града, поради което не идентифицирана необходимост от такъв проект, а 

извършената предварителна преценка на осъществимостта му дефинира подобен проект като 

рисков за изпълнение с оглед правното му и финансово структуриране. Масовият и 

предпочитан начин на придвижване в рамките на града е пеша, по предварителни проучвания - 

над 50 % от пътуванията/придвижванията се осъществяват по този начин. Масовият обществен 
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транспорт в града се извършва изключително от автобуси, като по-голяма част от 

междуселските линии извършват вътрешноградски превози. Фирмите, осъществяващи 

обществената транспортна дейност са изцяло частни.  

По зони за въздействие са предвидени различни проектни групи проекти, спрямо постигане на 

специфичните цели на съответната зона и съобразно общите и специфични цели на ИПГВР на 

град Силистра  посредством които се постига интегрирани и синергичен ефект на предвидените мерки 

в рамките на проектите, включени в ИПГВР, като прилага комплекс от допълващи се мерки и 

интервенции. Логиката на структуриране на проектите отговоря на идентифицираните нужди, 

приоритетност и прогнозирани финансови възможности към момента на разработване на 

документа, потенциални възможности за съвместно изпълнение на проектите с други 

институции, имащи отношение към реализацията на дадения проект. Структурирането на 

общия брой проекти обезпечава общината с готовност при обезпечаване на финансовите 

възможности, да реализира максимален брой интервенции, които ще допринесат за цялостното 

обновяване на съответната зона за въздействие и постигане на търсения чрез комплекса от 

реализирани мерки синергичен ефект. 

Идентифицираните проекти в трите зони за въздействие са консултирани със заинтересовани 

страни, представители на обществеността на срещи и фокус-групи. Изследвана е 

осъществимостта на проектите с оглед на  правни, технически, финансови аспекти – 

необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, наличие/необходимост от 

ПУП, възможност за грантово/финансов инженеринг финансиране и др. Структуриране спрямо 

прогнозния финансов ресурс за общината по ОП, приложими за ИПГВР /идентифицираните 

възможности за ПЧП/ възможностите за съфинансиране/ финансиране от страна на общината. 

Извършено е приоритизиране във времевата рамка на ИПГВР, спрямо степен на наложителност 

на дадена интервенция, степен на зрялост и последователност на реализиране на отделните 

схеми за финансиране по ОП. 

Приложеният подход при идентифициране и приоритизиране на проектите се базира на 

следните основни допускания: всеки проект е в обхвата на съответната зона за въздействие, 

съобразен е с функционалното предназначение на зоната за въздействие и целевите ефекти и 

резултати с цел постигане на синегргийно въздействие върху идентифицираните проблеми и 

потенциали. Проектите са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в 

дадената зона. Приоритетно са обхванати обекти/терени – общинска собственост, по които 
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общината има ангажимент за управление/поддържане. В ИПГВР на гр. Силистра е включен 

проект, предвиждащ инвестиции в здравна инфраструктура, с предвидено финансиране по 

Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014-2020. Проектът предвижда обновяване и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в неремонтирани отделения, доставка на необходима медицинска 

техника, оборудване и обзавеждане за МБАЛ – Силистра, Зона за въздействие с преобладаващ 

социален характер - С1 (Юг 1 и Юг 3), гр. Силистра, която обслужва седем общини: Силистра, 

Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан. МБАЛ – Силистра АД е 65,73 % 

държавна собственост, а останалите 34,27 % от собствеността й са различно разпределени 

между изброените по-горе общини. Включването на този проект в ИПГВР е съобразно 

указанията на УО, че обекти на здравеопазването ще бъдат финансирани след национално 

приоритизиране чрез изготвяне и приемане на Националната здравна стратегия до 2020 г. и 

Националната здравна карта, след разработването им от Министерство на здравеопазването. В 

ИПГВР не са включени проекти за  държавна образователна и регионална туристическа 

инфраструктура, тъй като обектите ще бъдат финансирани след национално приоритизиране в 

съответствие с конкретната стратегическа рамка. При липса на изградена подземна 

инфраструктура, е съобразено, че тя трябва да бъде осигурена преди да се премине към други 

интервенции на съответния терен. Дефинираните проекти в ИПГВР са съобразени с 

реализацията и обхвата на улиците и пространствата, които са включени в проекта по договор 

за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51011116–C059 за изграждане на Районна 

пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане на канализационната мрежа и 

частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра. Финансирането на 

проекта се осъществява по ОПОС 2007-2013 г. и възлиза на 72,5 млн. лв. Проектите от проектна 

група „Обновяване на градска жизнена среда“, които присъстват и в трите зони за въздействие 

чрез предвидената в тях мерки за рехабилитация и изграждане на улична мрежа, вкл. и 

тротоарна настилка надграждат интервенциите по посочения проект по ОПОС 2007-2013 г. и 

постигат интегриран ефект. 

Като приоритетни са изведени обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо 

средното за съответната зона. Потребността е дефинирана също и от брой ползватели, 

физическо състояние на сграден фонд, състоянието на прилежащите терени/ междублокови и 

обществени пространства и т.н. Проектите са съобразени с потенциала за развитие спрямо 

нуждите – т.е. доколко прогнозата показва необходимост от развитие на съответната 

инфраструктура.  
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В идентифицираните проекти е съобразено напълно извършено до момента финансиране с 

оглед недопускане двойно финансиране, като са предвидени само мерки и дейности, за 

допълване и надграждане на извършени вече интервенции с публично финансиране или от 

други донори. Включването на такъв тип проекти в ИПГВР допринася също за търсения с плана 

синергичен ефект от включените мерки. За включените в ИПГВР на град Силистра проекти е 

декларирана липсата на двойно финансиране.  

В ИПГВР на град Силистра с оглед спецификата на идентифицираните проблеми, потенциали и 

дефинирани общи и специфични цели са включени групи проекти за: „Благоустрояване на 

градската жизнена среда“; „Обновяване на обекти на образованието“; „Обновяване на обекти на 

културата“; „Обновяване на обекти на спорта“; „Обновяване на административни/държавни 

обекти“; „Обновяване на социални обекти“; „Обновяване на жилищни сгради“; „Повишаване на 

ефикасността на социалните услуги“; „Разширяване капацитета на съществуващи и разкриване 

на нови социални услуги в общността за деца и възрастни. Повишаване на ефикасността на 

предоставяните социални услуги“; „Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други 

етнически малцинства“, които са разпределени според вида и специфичните цели на различните 

зони на въздействие. 

ИПГВР постига интегрирани и синергичен ефект чрез посочените мерки в рамките на 

проектите, като прилага комплекс от допълващи и надграждащи мерки. За обектите на 

образованието, социалните, културните и спортните обекти, освен СМР върху сградния  фонд, е 

предвидено облагородяване на прилежащите терени, осигуряването на необходимо 

обзавеждане и оборудване. Проектите, с включени „меки“ мерки засилват ефекта върху 

гражданите от и извън териториите на зоните за въздействие. Такива проекти са предвидени за 

финансиране от ОПРЧР в Зона с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3) и Зона с 

преобладаващ социален характер С2 (Север и Изток), в гр. Силистра.  Предвиден е и проект за с 

предвидено финансиране от ОП „Добро управление“, включен в  Зона с публични функции с 

висока обществена значимост. В същата зона е предвидено финансиране и от други финансови 

източници – Финансов механизъм ЕИП/ Норвежка програма за обекти на културата.  

Предвидените „меки“ мерки са обособени в самостоятелни проекти, които са пряко свързани с 

реализиране на проектите, насочени към обновяване на инфраструктурата на социални обекти.  

Трите зони за въздействие в ИПГВР на гр. Силистра за свързани помежду си, посредством 

което се постига допълнителен по-широк общ положителен ефект  върху градската територия, 

тъй като проектите за обновяване на градска жизнена среда, които присъстват в рамките на 
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трите зони, с включени интервенции за реконструкция на улична мрежа, тротоарни настилки, 

вкл. изграждане на велоалеи, обновяване на пространства за широк обществен достъп и 

междублокови пространства надграждат мерките предвидени в обхвата на други проекти, които 

вече са в процес на реализация от общината, като постигат целения интегриран ефект.  

Такъв проект е проектът, финансиран по ОПОС 2007-2013 г., договор за безвъзмездна 

финансова помощ № DIR–51011116–C059 за изграждане на Районна пречиствателна станция за 

отпадъчни води, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на 

водопроводната мрежа на град Силистра. Улиците и пространствата, които попадат в рамките 

на зоните за въздействие и които ще претърпят интервенции на канализационната и 

водопроводна мрежа са включени в обхвата на проектите по ИПГВР.  

Друг проект финансирания по ОПРР 2007-2013 г., договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ ВG161PO001/1.4-09/2012/011 „Зелена и достъпна градска среда - гр. Силистра”, по схема 

BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., който предвижда реконструкция и рехабилитация на 

обекти: Дунавски парк (Дунавска градина) и Реконструкция и рехабилитация Централен 

градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад „Свобода”. Предвидените в 

изпълнение на проекта дейности са териториално и по съдържание на  мерките в голяма част 

обвързани с включените в ИВГВР проекти за обновяване на градска жизнена среда в Зоната с 

публични функции с висока обществена значимост, като в проекти са включени интервенции 

върху прилежащите улици и близките обществени пространства на по-горе изброените обекти.  

Всички обекти, включени в проекта финансиран по ОПРР 2007-2013 г., договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/004 „Община Силистра инвестира в следващия 

програмен период 2014-2020“ по приоритетна ос 5 - Техническа помощ, схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия 

програмен период“ са включени в проектите на ИПГВР, гр. Силистра – Зона с публични 

функции с висока обществена значимост, с номера: Проект ЗВ III - 1.2 Обновяване на градска 

жизнена среда - Център - Зона за въздействие с публични функции и висока обществена 

значимост Силистра; ЗВ III - 2.1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

обекти на образованието -ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"; Детски ясли № 1 "Здравец" и 

Общежитие за средношколци "Младост"- Център/Култирно-административен център - Зона за 

въздействие с публични функции и висока обществена значимост Силистра; Проект ЗВ III - 3.1 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културата - 

Драматичен театър "Сава Доброплодни" и  Младежки дом - Култирно-административен център 
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- Зона за въздействие с публични функции и висока обществена значимост Силистра. Стартът и 

дейностите по тези проекти са съобразени с очакваната проекта готовност за обектите 

включени по техническа помощ, като за тези конкретни обекти от обхвата на дейностите по 

ИПГВР не предвидени дейности за енергийно и/или конструктивно обследване,  изготвянето на 

технически паспорти и проектиране. 

 

2. ПРОФИЛ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

За определяне на зоните с приоритетна намеса от всеки вид са взети предвид освен броя 

критерии от методологията на МРРБ (по които съответната зона събира най-малко кредити 

/най-ниски оценки/) и няколко допълнителни съображения: териториален обхват, брой 

население (като процент от населението на целия град), както и възможността за постигане на 

максимален ефект на очакваните резултати, в следствие на интегриране на разнообразни 

проекти и мерки за възстановяване, развитие и надграждане. С цел постигане на синергичен 

ефект и максимална интегрираност на всички функции и решаване на максимално голям брой 

проблеми, при наличие на пространствени връзки между отделните зони, същите се обединяват 

в една по-голяма зона. 

На база лошата демографска ситуация, констатирана в резултат на целевия и проблемен анализ, 

основна задача/предизвикателство пред град Силистра се явява подобряване качеството на 

социалната и градската среда, стандарта на живот и конкурентоспособността, чрез повишаване 

на образователния и квалификационен статус на населението. 

Осъвременяване и повишаване на качеството на образователната система и възможностите за 

квалификация и преквалификация формират предпоставки за създаване на млади широки 

специалисти – основна притегателна сила за съвременни, бързо развиващи се и 

високотехнологични икономически дейности. Подобрявайки социалните услуги, се повишава 

качеството на живот и се създава положителна нагласа в населението за активно гражданско 

участие и чувство за отговорност. 

С повишаване на стандарта на живот и околната среда се стимулира задържането на младите 

хора, повишава се атрактивността на средата за икономически дейности, засилва 

привлекателността на града за обитаване и туризъм, и се подобрява демографската ситуация. 
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Община Силистра извежда като приоритет подобряване на социалните и демографски 

характеристики на града, поради което обуславя избора на две социални зони за въздействие и 

една зона с публични функции с висока обществена значимост. Повишаване качеството на 

живот и демографските показатели в тези зони ще доведат до синергичен ефект в посока 

стимулиране на конкурентоспособността, разгръщане потенциала на града и намаляване на 

миграционните процеси. 

Като цяло техническата инфраструктура в икономическите зони е в сравнително задоволително 

състояние и би могла да обслужва наличната икономическа активност заедно с възстановяване 

на тази, която в последните години е била неактивна. При наличието основно на частна 

собственост (87 %) в зоната се предполага невъзможност за прилагане на интегриран подход в 

следствие, на който би могло да се постигне активиране на икономически интерес към зоната. 

 

 

Профил на зони с преобладаващ социален характер С1 и С2 

 

Зона с преобладаващ социален характер – две социални зони С1 (Юг 1 и Юг 3) и С 2 (Север и 

Изток) и С2. 

За да има по-голям ефект от въздействието върху зоните със социален характер са обхванати 

територии, в които да бъде концентрирано изпълнението на проекти за градско възстановяване 

и развитие. Това е главният мотив за избора на две социални зони. В тях са съсредоточени 

обектите на социалната, здравната и образователна инфраструктура, спортни обекти – 

общинска и държавна собственост. Обхватът на посочените територии следва изведените 

проблеми на всяка територия и необходимостта от решаване на проблемите им с единен 

интегриран подход. 

Критерий за избор на зоните е общата оценка на състоянието на техническата инфраструктура, 

уличните, тротоарни и алейни настилки. Част от зоните са с ограничен достъп до редовни 

маршрутни линии. Сградния фонд се отличава с ниска енергийна ефективност. Случаите на 

саниране са спорадични без да се използва възможността предоставена от оперативните 

проекти и програми. Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни 

жилищни сгради, строени по индустриален способ с потребност от обновяване. Озеленени 
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площи за широко обществено обслужване практически липсват. Междублоковите пространства 

и детски площадки са в лошо състояние, а инициативите за поддръжката им са частни случаи. В 

повечето части на жилищните територии липсва улично осветление, което създава условия за 

криминогенна среда. 

Освен физическите показатели, говорещи за необходимост от обновяване на средата, зоните 

Изток, Север и Юг 1 имат голям потенциал за развитие, който проличава през последните 

години – появата на големи обслужващи обекти и създаването на вторични обществено-

обслужващи центрове. 

По отношение на социално-икономическите критерии, посочените територии, покриват високо 

ниво на продължителна безработица (особено Юг 1), нисък стандарт на образование, високо 

ниво на престъпност и нарушения на обществения ред (Изток). Посочените проблеми ще се 

решат чрез прилагане на инструментите за интегрирано планиране. 

Друг фактор за избора на зоните е концентрацията на население в тях: С1 – зони Юг 1 (4342 

жители) и Юг 3 (1584 жители), С2 – зони Север (6573 жители), Изток (7711 жители), което 

представлява общо 59 % от населението на града. 

За посочените зони с преобладаващ социален характер чрез ИПГВР ще се решат комплексно 

следните проблеми с прилагане на инструментите на интегрирано планиране: 

 Недостатъчно добро състояние на техническата инфраструктура, различно в отделните 

части на територията; 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

 Среда с нарушени екологични параметри; 

 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 

 Недобро състояние на сградния фонд, потребност от обновяване; 

 Наличие на жилищни сгради, построени преди повече от 20 години; 

 Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и 

свързаната с тях инфраструктура) 

 Високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред 

 Нисък стандарт на образование; 
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 Високо ниво на продължителна безработица. 

 

Профил на зона на публични функции с висока обществена значимост  

 

Зона на публични функции с висока обществена значимост: зона П – Център, Пристанищен 

район. 

На база оценка на съществуващо състояние и пространствената обвързаност на дефинираните 

зони за анализ, се определя само една зона, отговаряща на критериите на Методическите насоки 

и това е зона Център, обединена с Пристанищен район. В рамките на зоната Пристанищен 

район е разположена пътнически речен терминал, който след своето обновяване ще бъде добра 

предпоставка за увеличаване на пътнико потока от и към град Силистра. В тази зона има 

наличие и на свободни общински терени където могат да бъдат развити публични функции. 

Като цяло зоната е с голям потенциал за развитие и нужда от подобряване качеството на 

жизнената среда. 

За зона П основни проблеми и конфликти в средата са свързани с: 

 Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и 

свързаната с тях инфраструктура); 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 

функции. 

 

Поради разнородния спектър от предлагани обществено значими дейности в двете зони 

(Централна и Пристанищен район), включващи административни, културно-исторически, 

обслужващи, рекреационни и други дейности, смислена би била комбинацията им в единна 

такава. Териториалната им обвързаност и проблемите свързани с техническа инфраструктура, 

улична алейна мрежа, състоянието и качеството на масовия градски транспорт, качество на 

градската среда, състояние на сградния фонд, обосновават обединяването им в представителен 

център на града, с осигурен бърз достъп от околните територии и предлагащ разнообразни 

публични пространства и възможности за обществено-обслужващи дейности. 
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За посочената на публични функции с висока обществена значимост – Централна градска част и 

Пристанищен район чрез ИПГВР ще се решат комплексно дефинираните в проблеми чрез 

прилагане на инструментите на интегрирано планиране: 

 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда; 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 

функции. 

 

 

Като обща характеристика на трите зони за въздействие, които са взаимосвързани помежду си 

обхващат: 

 Обща площ на зони за въздействие – 269,6 ха; 

 Процент от площта на града – 35,5 %; 

 Население – 29080 жители. 

 

 

 

Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 

Обхват на зоната: 

І-ва Зона с преобладаващ социален характер С1: на север – от кръстовището на бул. 

„Македония” с ул. „Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан Кръстев” до 

държавната граница; на изток – държавната граница до строителна граница на града; на юг – по 

строителна граница до ул. „Добрич”; на запад – по ул. „Добрич” до кръстовището с бул. „7ми 

септември”, по бул. „7ми септември” до кръстовището с ул. „Дръстър”, по ул. „Дръстър“ от 

кръстовището с бул. „7ми септември“ до кръстовището с бул. „Македония“, по бул. 

„Македония“ до кръстовището с ул. „Капитан Кръстев“. 
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Специфични цели на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 

 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната достъпност, 

защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно положение). 

Специфична цел 2 - Интегриране на маргинализирани групи, с фокус към малцинствата 

намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност,  продължителната безработица и 

подобряване на обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата 

и мерки за подобряване на социалните услуги за хора в неравностойно положение съгласно 

концепцията за деинституционализация в зоната за въздействие С1. 

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

социална зона за въздействие – С1. 

Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

Специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в 

жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

 

За постигане на специфичните цели, предвидените за реализация групи проекти са:  

1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна група Обновяване 

на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на спорта; 4. Проектна 

група Обновяване на обекти на културата; 5. Проектна група Обновяване на административни 

сгради; 6. Проектна група Обновяване на социални обекти; 7. Обновяване на жилищни сгради; 

8. Повишаване на ефикасността на социалните услуги; 9. Намаляване на сегрегацията на лица 

от ромски и други етнически малцинства; 10. Проектна група Обновяване на здравни обекти. 
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Мерки, проекти и действия в Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към идентифицираните в тази зона 

проблеми и особености за целенасочено въздействие за постигане на интегриран и синергичен 

ефект на предвидените мерки в рамките на проектите, както следва: 

За постигането на специфична цел 1 -  Подобряване на физическата и жизнена градска среда, 

нейната достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в 

неравностойно положение) са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за благородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на 

физическата среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 

(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

За постигането на специфична цел 2 - Интегриране на маргинализирани групи, с фокус към 

малцинствата намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност,  продължителната 

безработица и подобряване на обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в 

инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните услуги за хора  в неравностойно 

положение съгласно концепцията за деинституционализация в зоната за въздействие С1, са 

очертани мерки (интервенции/проекти) чрез комплексен подход на обвързване на две групи 

мерки за интегрирано решаване на проблемите. Предвидени са проекти за: 
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Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически малцинства чрез 

организиране на времето на децата от ромски и други етнически малцинства в извънкласни и 

извънучилищни дейности - Зона с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3), в гр. 

Силистра. 

Повишаване на ефикасността на социалните услуги чрез разкриване на нови социални услуги в 

общността за деца и възрастни. Повишаване на професионалната подготовка и изграждането на 

нови умения на персонала на социални заведения и персонала, ангажиран пряко в дейности по 

предоставяне и управление на социални услуги в общността - Зона с преобладаващ социален 

характер С1 (Юг 1 и Юг 3), в гр. Силистра. 

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

социална зона за въздействие – С1, са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

 

Обновяване на обекти на образованието, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в обектите на образованието, интервенции върху прилежащия терен и осигуряване 

на обзавеждане и оборудване на тези обекти, предвидено за финансиране по ОПНОИР. 

Обновяване на обекти на спорта, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в обекти на спорта, облагородяване на прилежащия им терен и осигуряване на 

необходимо спортно обзавеждане и оборудване. 

Обновяване на обекти на културата, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, в някои от обектите облагородяване на прилежащия терен, осигуряване на 

обзавеждане и оборудване за културните обекти. 

Обновяване на държавни обекти чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и облагородяване на прилежащия терен. 

Обновяване на социални обекти, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в Дом за стари хора с отделение за лежащи и Дом за деца, лишени от родителска 

грижа „Димчо Дебелянов“, както и облагородяване на прилежащия терен. Осигуряването на 
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обзавеждане и оборудване на социалните обекти е предвидено за финансиране по ОПРЧР. 

Проектът за обновяване на тези социални обекти е надграден, чрез прилагането на комплекс от 

„меки“ мерки по проекта разкриване на нови социални услуги в общността за деца и възрастни. 

Повишаване на професионалната подготовка и изграждането на нови умения на персонала на 

социални заведения и персонала, ангажиран пряко в дейности по предоставяне и управление на 

социални услуги в общността - Зона с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3), в гр. 

Силистра. 

Обновяване на здравни обекти чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в неремонтирани отделения, доставка на необходимата медицинска техника, 

обзавеждане и оборудване за МБАЛ-Силистра. 

При интервенциите върху всички обекти и прилежащите им пространства са предвидени мерки 

за осигуряване/подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение. 

Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване – велоалеи са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за рехабилитация и 

изграждане на улична мрежа. При обновяване на уличната мрежа ще бъдат обособени велоалеи. 

Изграждане на велоалеите е прецизирано по обвързващ зоните начин, който осигурява лесен, 

безопасен и екологосъобразен начин на свързване на отдалечени градски територии.  

Специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в 

жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност са очертани мерки (интервенции/проекти) чрез 

комплексен подход на обвързване на две групи мерки за интегрирано решаване на проблемите. 

Предвидени са проекти за: 

Обновяване на жилищни сгради чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за благородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на 

физическата среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 
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(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2 

Обхват на зоната: 

ІІ-ра Зона с преобладаващ социален характер: на запад – по ул. „Н. Й. Вапцаров” от 

кръстовището на ул. „Симеон Велики” до кръстовището с ул. „Гео Милев”, по ул. „Гео Милев” 

до кръстовището с ул. „Мъченик Дасий”, по ул. „Мъченик Дасий” до кръстовището с бул. 

„Велико Търново”, по бул. „Велико Търново” до кръстовището с ул. „Хан Крум”, по ул. „Хан 

Крум“ до строителна граница; на юг – по строителна граница до ул. „Н. Й. Вапцаров”, по ул. 

„Н. Й. Вапцаров до кръстовището и с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико Търново” до 

кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”; на изток – ул. „Петър Бояджиев” до кръстовището с бул. 

„Македония”; на север – по бул. „Македония” от кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров”, до 

кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”. 

Специфични цели на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2 

 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната достъпност, 

защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно положение). 

Специфична цел 2 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

социална зона за въздействие – С2. 

Специфична цел 3 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

 

Специфична цел 4 – Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на бедност, 

изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на обществения ред в гр. 
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Силистра посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните 

услуги за хора  в неравностойно положение съгласно концепцията за деинституционализация в 

зоната за въздействие С2. 

 

Специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в 

жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност. 

 

За постигане на специфичните цели, предвидените за реализация са групи проекти са:  

1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна група Обновяване 

на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на спорта; 4. Проектна 

група Обновяване на административни сгради; 5. Проектна група Обновяване на социални 

обекти; 6. Обновяване на жилищни сгради; 7. Разширяване капацитета на съществуващи и 

разкриване на нови социални услуги в общността за деца и възрастни. Повишаване на 

ефикасността на предоставяните социални услуги. 8. Намаляване на сегрегацията на лица от 

ромски и други етнически малцинства.   

 

Мерки, проекти и действия в Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към идентифицираните в тази зона 

проблеми и особености за целенасочено въздействие за постигане на интегриран и синергичен 

ефект на предвидените мерки в рамките на проектите, както следва: 

За постигането на специфична цел 1 -  Подобряване на физическата и жизнена градска среда, 

нейната достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в 

неравностойно положение) са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за облагородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на физическата 
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среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 

(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

За постигането на специфична цел 2 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения 

сграден фонд и подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги 

на публичната среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на 

територията на социална зона за въздействие – С2, са очертани от мерки (интервенции/проекти) 

за: 

Обновяване на обекти на образованието, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в обектите на образованието, интервенции върху прилежащия терен и осигуряване 

на обзавеждане и оборудване на тези обекти, предвидено за финансиране по ОПНОИР. 

Обновяване на обекти на спорта, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в обекти на спорта, облагородяване на прилежащия им терен и осигуряване на 

необходимо спортно обзавеждане и оборудване. 

Обновяване на общински обекти чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и облагородяване на прилежащия терен. 

Обновяване на социални обекти, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в Дневен център за деца и младежи с увреждания, дневен център за стари хора, 

както и Дом за медико-социални грижи за деца. облагородяване на прилежащия терен. 

Осигуряването на обзавеждане и оборудване на социалните обекти е предвидено за 

финансиране по ОПРЧР. Двата проекта, по които е предвидено обновяването на тези социални 

обекти са надградени, чрез прилагането на комплекс от „меки“ мерки по проекта за 

разширяване капацитета на съществуващи и разкриване на нови социални услуги в общността 
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за деца и възрастни. Повишаване на професионалната подготовка и изграждането на нови 

умения на персонала на социални заведения и персонала, ангажиран пряко в дейности по 

предоставяне и управление на социални услуги в общността - Зона с преобладаващ социален 

характер С2 (Север, Изток), в гр. Силистра. 

При интервенциите върху обектите и прилежащите им пространства са предвидени мерки за 

осигуряване/подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение. 

За постигането на специфична цел 3 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и 

насърчаване на устойчива градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и 

ниско-въглеродни алтернативни начини за придвижване – велоалеи са очертани мерки 

(интервенции/проекти) за: 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за рехабилитация и 

изграждане на улична мрежа. При обновяване на уличната мрежа ще бъдат обособени велоалеи. 

Изграждане на велоалеите е прецизирано по обвързващ зоните начин, който осигурява лесен, 

безопасен и екологосъобразен начин на свързване на отдалечени градски територии.  

За постигането на специфична цел 4 – Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на 

нивото на бедност, изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на 

обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за 

подобряване на социалните услуги за хора  в неравностойно положение съгласно концепцията 

за деинституционализация в зоната за въздействие С2 са очертани мерки 

(интервенции/проекти) за: 

Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически малцинства за намаляване на 

безработицата чрез социално мотивиране на лица от ромски и други етнически малцинства за 

повишаване на пригодността за заетост, квалификация и активно поведение с цел успешно 

включване на пазара на труда - Зона с преобладаващ социален характер С2 (Север и Изток), в 

гр. Силистра. 
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Разширяване капацитета на съществуващи и разкриване на нови социални услуги в общността 

за деца и възрастни. Повишаване на ефикасността на предоставяните социални услуги чрез 

предоставяне на социални услуги в общността за деца и възрастни. Повишаване на 

професионалната подготовка и изграждането на нови умения на персонала на социални 

заведения и персонала, ангажиран пряко в дейности по предоставяне и управление на социални 

услуги в общността - Зона с преобладаващ социален характер С2 (Север, Изток), в гр. Силистра. 

За постигането на специфична цел 5 – Интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, 

както вътре в жилищата, поради повишената топло ефективност, така и в прилежащата им 

среда и принос за устойчиво развитие чрез енергийна ефективност са очертани мерки 

(интервенции/проекти) чрез комплексен подход на обвързване на две групи мерки за 

интегрирано решаване на проблемите. Предвидени са проекти за: 

Обновяване на жилищни сгради чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за облагородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на физическата 

среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 

(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

 

Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост П 

Обхват на зоната: 

Зона с публични функции с висока обществена значимост: на север – р. Дунав от ул. „Лом“ до 

западна граница на парк Дунавска градина, по ул. „Москва“, продължавайки по ул. „Дечо 

Михайлов“, по ул. „Капитан Мамарчев“ до кръстовището й с ул. „Житарска“, по 
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продължението на ул. „Житарска до р. Дунав, по р. Дунав до държавна граница; на запад – 

предгаров площад (кв. 1 и 5 от Промишлена зона Запад); на юг – от кръстовището на ул. 

„Симеон Велики” с ул. „Н. Й. Вапцаров”, включително кръгово кръстовище на OMV, бул. 

„Македония” до кръстовището с ул. „Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан 

Кръстев” до държавната граница; на изток – държавната граница. 

Представените проекти, са разделени в 6 групи. Тези групи включват проектите, които третират 

съответно рехабилитация и изграждане на техническа и транспортна инфраструктура, 

благоустрояване на градската жизнена среда, обновяване на обекти на общинската 

администрация, културната и образователна инфрструктура, както и  политики за опазване, 

популяризиране и социализиране на недвижими културни ценности и политики за развитие на 

икономика на знанието. Ще се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за 

достъпа на хора с увреждания както до административните сгради, така и в общественото 

пространство около сградите. Проектните групи са структурирани на териториален принцип и с 

оглед типа интервенция спрямо типа интервенция, което корелира и с механизма на 

финансиране. Чрез реализирането на отделните проектни групи ще се постигане интегрирано 

въздействие в рамките на отделните структурни единици. Отделните проектни групи съчетават 

финансиране между различни финансови източници с оглед типа интервенции.  

Специфични цели на Зона за въздействие с публични функции с висока обществена 

значимост П 

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната достъпност, 

защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно положение). 

Специфична цел 2 - Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до 

културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на 

града посредством подобрените  възможности за културен туризъм и облагородените 

пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район 

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и 

подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната 

среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на 

публичната зона за въздействие. 
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Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива 

градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни 

алтернативни начини за придвижване - велоалеи. 

Специфична цел 5 – Укрепване на институционалната среда в гр. Силистра за по-високо 

качество и ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 6 – Представителна и интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, 

както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за устойчиво развитие чрез 

енергийна ефективност. 

 

Предвидени за реализация са групи проекти, с оглед постигане на специфичните цели са:  

1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна група Обновяване 

на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на културата; 4. Проектна 

група Обновяване на общински и държавни обекти; 5. Обновяване на жилищни сгради; 6. 

Повишаване качеството на административното обслужване и ефективността на общинската 

администрация. 

Мерки, проекти и действия в Зона за въздействие с публични функции с висока обществена 

значимост П 

Формулираните специфични цели на ИПГВР са отнесени към идентифицираните в тази зона 

проблеми и особености за целенасочено въздействие за постигане на интегриран и синергичен 

ефект на предвидените мерки в рамките на проектите, както следва: 
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За постигането на специфична цел 1 -  Подобряване на физическата и жизнена градска среда, 

нейната достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в 

неравностойно положение) са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за облагородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на 

физическата среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 

(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

За постигането на специфична цел 2 - Създаване на предпоставки за подобряване на културния 

живот, достъп до културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия 

потенциал на града посредством подобрените възможности за културен туризъм и 

облагородените пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и 

Пристанищен район са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

Обновяване на обекти на културата, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, облагородяване на прилежащия терен на културните обекти и осигуряване на 

обзавеждане и оборудване за тях. 

Обновяване на градска жизнена среда - Придунавска градина и Пристанищен район - Зона за 

въздействие с публични функции и висока обществена значимост Силистра чрез мерки за 

облагородяване и изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, 

подобряване на физическата среда в пространства, (благоустрояване и обновяване на 

междублокови пространства, детски площадки, спортни площадки, изграждане и обновяване на 

тротоарни и алейни настилки, улично и алейно осветление, въвеждане на видеонаблюдение по 

улици и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение). 
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Подмяна на настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно 

положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане за 

всички изброени обекти. В Пристанищен район се предвижда и провеждане на велоалеи с 

обособени места за велостоянки, просичане на храсти и дървета и почистване на зелените 

пространства, поставяне на енергоспестяващо осветление, обновяване на съществуващото 

корито за басейн, изграждане на нова детска площадка и поставяне на информационни и 

указателни табели.  

За постигането на специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения 

сграден фонд и подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги 

на публичната среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на 

територията на публичната зона за въздействие, са очертани мерки (интервенции/проекти) за: 

Обновяване на обекти на образованието, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в обектите на образованието, интервенции върху прилежащия терен и осигуряване 

на обзавеждане и оборудване на тези обекти, предвидено за финансиране по ОПНОИР. 

Обновяване на обекти на културата, чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, в някои от обектите облагородяване на прилежащия терен, осигуряване на 

обзавеждане и оборудване за културните обекти. 

Обновяване на общински и държавни обекти чрез обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и облагородяване на прилежащия терен. 

При интервенциите върху обектите и прилежащите им пространства са предвидени мерки за 

осигуряване/подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение. 
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За постигането на специфична цел 4 - Облекчаване на градската транспортна мрежа и 

насърчаване на устойчива градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и 

ниско-въглеродни алтернативни начини за придвижване - велоалеи са очертани мерки 

(интервенции/проекти) за: 

Обновяване на градската жизнена среда, посредством рехабилитацията на уличната мрежа и 

изграждането на велоалеи ще се постигне облекчаване на транспортна мрежа и насърчаване на 

устойчива градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-

въглеродни алтернативни начини за придвижване - велоалеи.  

С реализацията на мерките за провеждане на велоалеи в Зона за въздействие с публични 

функции с висока обществена значимост ще се постигне надграждане на ефекта от 

реализацията на проект по договор № ВG161PO001/1.4-09/2012/011 „Зелена и достъпна градска 

среда - гр. Силистра”, по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът предвижда реконструкция 

и рехабилитация на Дунавски парк (Дунавска градина) и Реконструкция и рехабилитация 

Централен градски площад, градинка с паметник на Стефан Караджа и площад „Свобода”. 

Предвидените в изпълнение на проекта дейности ще бъдат синергично обвързани с включените 

в ИВГВР проекти за обновяване на градска жизнена среда в публичната зона, като са включени 

интервенции върху прилежащите на тези обекти улици и обществени пространства.  

За постигането на специфична цел 5 - Укрепване на институционалната среда в гр. Силистра за 

по-високо качество и ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса са очертани 

мерки (интервенции/проекти) за: 

Повишаване на ефикасността на общинската администрация чрез повишаване качеството на 

административното обслужване и ефективността на общинската администрация, с проект за 

модерно и ефикасно административно обслужване в Община Силистра чрез Електронното 

правителство - Зона с публични функции с висока обществена значимост, в гр. Силистра. 
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За постигането на специфична цел 6 - Представителна и интегрирана жилищна среда с високо 

качество на живот, както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за 

устойчиво развитие чрез енергийна ефективност са очертани мерки (интервенции/проекти) чрез 

комплексен подход на обвързване на две групи мерки за интегрирано решаване на проблемите. 

Предвидени са проекти за: 

Обновяване на жилищни сгради чрез обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

Обновяване на градска жизнена среда, в която са включени мерки за облагородяване/ 

изграждане на публични пространства за широк обществен достъп, подобряване на физическата 

среда в междублоковите пространства, непосредствено прилежащи към сградите 

(благоустрояване и обновяване на междублокови пространства, детски площадки, спортни 

площадки, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, улично и алейно 

осветление, въвеждане на видеонаблюдение по улици и изграждане на достъпна среда за хора в 

неравностойно положение). 

Дейности, предвидени за изпълнение в проектите, включени в трите зони за въздействие на 

ИПГВР, гр. Силистра 

 

 

Всички проекти от различните проекти групи са разделени на дейности, които са подредени в 

хронологичен ред, като първонастъпващите дейности са тези, от чието завършване зависи 

започването на други дейности. 

Основните дейности за проектите свързани с интервенции в инфраструктура в зоните за 

въздействие включват:  

1. Разработване на тръжна документация, подготовка и провеждане на процедура за избор 

на изпълнители 

2. Конструктивно обследване (при необходимост) 
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3. Изготвяне на финансов анализ за проекта (при необходимост) 

4. Изготвяне на технически паспорт  (при необходимост) 

 

5. Обследване за енергийна ефективност 

6. Предпроектни проучвания/Изготвяне на работни проекти 

7. Строително-монтажни работи включват рехабилитация и изграждане на улична мрежа, 

облагородяване/ изграждане на публични пространства за широк обществен достъп,  

облагородяване/реконструкция на междублокови пространства; рехабилитация и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради. 

8. Осъществяване на строителен и авторски надзор 

9. Информация и публичност 

10. Независим одит на проекта 

11. Организация, управление и отчитане на проекта 

Дейността „Разработване на тръжна документация, подготовка и провеждане на процедура за 

избор на изпълнители“ предхожда всички останали дейности, освен в проектни групи 

„Обновяване на жилищни сгради“, където МРРБ определя избора на изпълнители и групите, 

включващи „меки“ мерки за повишаване ефективността на социалните услуги и намаляване на 

сегрегацията на лица от ромски и други етнически малцинства.  За обектите, които нямат 

изготвени работни проекти е предвидено време за кандидатстване по техническа помощ или 

избор на външен изпълнител за изготвяне на инвестиционните проекти.  

Изготвяне на финансов анализ се извършва единствено за обектите генериращи приходи. 

Технически паспорти и обследване за енергийна ефективност са предвидени след извършен 

анализ на сградния фонд и необходимост за тяхното издаване.  

Строително-монтажните работи са дейността с най-дълга продължителност спрямо другите 

дейности при проектите свързани с инфраструктурата. Продължителността за изпълнение на 

тази дейност за всеки един проект е предвидена с оглед качественото и навременното 
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приключване на проектите, като СМР дейностите, които могат да се извършват паралелно са 

съобразени, с оглед по-голяма ефикасност и ефективност. 

Дейността по предоставяне на информация и публичност са заложени с оглед изискванията на 

УО за дейностите по информация и публичност на проектите.  

Дейностите по извършване на одит са заложени да се извършат в края на или непосредствено 

след приключване на строително-монтажните работи, спрямо изискванията и указанията по ОП, 

за да бъде използван одитът на проекти като надежден източник при верификацията на 

разходите от страна на Управляващият орган на ОП.  

Времевата рамка на дейността по организация, управление и отчитане на проектите обхваща 

целия период на продължителност на проектите. Тази дейност също е съобразена спрямо 

изискванията към служителите в екипите по управление и изпълнение на  проекти, както и 

изискванията към документацията, отчитането на извършената работа и възстановяване на 

разходите по съответната програма. 

При определяне на времевата рамка на проектните предложения в годините основна роля имат 

типа на съответния  проект, неговата зрялост и приложимост, както и осъществяването на други 

проекти, които имат пряко отношение, като проекта за изграждане на ПСОВ и ВиК мрежа в гр. 

Силистра, финансиран по Оперативна програма околна среда 2007-2013 г. и свързан с голяма 

част от улиците, включени в проектите за обновяване на градска жизнена среда.   
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Схеми за мерки и проекти по зони за въздействие за: 

 

 

 Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3) 
 

 Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2 (Север - Изток) 
 

 Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост П 
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Списък на участниците (заинтересовани страни) в обществените обсъждания 
 

Списъци на реалните участници в обществените обсъждания, фокус групи, представяния са 

представени в Папка ІІІ на проекта на ИПГВР. 

Представените по-долу списъци са на идентифицирани заинтересовани страни, канени за 

участие в процеса на изготвяне на ИПГВР. 

 

Списък на заинтересованите страни 

Областен управител - Николай Димов 

1. Директор на национално статистическо бюро 

2. Силистренска търговско промишлена палата 

3. Регионална дирекция за социално подпомагане 

4. Областно пътно управление - Силистра 

5. РДНСК - Силистра 

6. „В и К“ - Силистра 

7. Камара на строителите 

8. Регионална инспекция по образование 

10. „Българска телекомуникационна кампания“ 

11. Бюро по труда 

12. ОД на МВР - Силистра 

13. Камара на архитектите 

14. Стопанка камара 

15. Регионална занаятчийска камара - Добрич 

16. Съюз на инвалидите 

17. Регионална здравна инспекция 

18. Росица Райчева - хотел „Дръстър“ 

19. Маргарита Касабова - Директор на областен съвет на БЧК 

20. Христина Георгиева - управител на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ 

21. инж. Манол Тодоров - изп. директор на „Фазерлес“ АД 

22. инж. Никола Митиков - изп. директор на ЗММ „Стомана“ АД 

23. инж. Тихомир Борачев - изп. директор на „Лесилмаш" АД 

24. инж. Събчо Събчев - изп. директор на „БРАМАК - Поливни системи“ АД 
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25. Моника Маринова - представител на Ученически парламент 

26. Иван Бъчваров - Директор на Регионален исторически музей 

27. Медии 

28. Мария Димитрова - председател на Общински съвет – Силистра 

29. МБАЛ-Силистра АД 

30. Директори на училища и детски градини 

31. Представители на неправителствения сектор 

32. Граждани 
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3. МАТРИЦА-БЮДЖЕТ НА ИНДИКАТИВНИЯ СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ 

ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГР. СИЛИСТРА –ПРИЛОЖЕНИЕ №2, СЪГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИТЕ 

НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИПГВР. 
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4. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА И БЮДЖЕТ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА 
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 

Финансово осигуряване на плана 

Финансовото осигуряване на плана предвижда включените в него проекти да бъдат  

финансирани или съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 

със собствени средства на общината, чрез финансови инструменти, като е възможно през 

следващия програмен период да бъде търсено и финансиране от други донорски програми, от 

републиканския бюджет и частни инвеститори. 

 

Бюджет на плана 

 

Структурираните проекти ще бъдат финансирани от фондовете на Европейския съюз, основно 

чрез Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж; Оперативна 

програма Добро управление; със собствени средства на общината – изцяло или частично; 

републиканския бюджет; други донорски програми; частни инвеститори и други 

инвестиционни фондове. При тяхното дефиниране и разполагане във времето е съобразен и 

финансовият капацитет на общината да съфинансира и финансира оборотно проекти, както и 

възможните етапи на проектите с оглед верифициране и възстановяване на средства. 

Предвидено е техническата помощ за достигане на проектна зрялост на  проектите, които нямат 

такава и са допустими за финансиране по ОПРР, също да бъде финансирана от ОПРР.  

В гр. Силистра не е идентифицирана зона с потенциал за икономическо развитие, евентуалните 

мерки в която биха могли да провокират интереса на частни инвеститори, реализация на 

проекти по ОПИК и ПЧП. Спецификата на одобрените две социални и една публична зони за 

въздействие основно е предопределят интервенции върху градска инфраструктура, в т.ч върху 

образователни, социални, културни, спортни и публични обекти, които се финансират по ОПРР. 

За постигане на интегритет и допълнителен синергичен ефект, в ИПГВР за следващия 

програмен период са предвидени проекти за реализиране на „меки“ мерки, с финансиране от 

ОПРЧР и ОПНОИР. По ОПДУ е предвиден проект с фокус към електронното управление. 
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Използвани са следните основни допускания за изчисляването на стойностите на отделните 

проекти, които се отнасят и за трите зони на въздействие на ИПГВР на гр. Силистра и са както 

следва: 

 Разходите за извършване на процедури по ЗОП са заложени със стандартна стойност за 

всеки проект от по 5000 лв.; 

 Разходите за енергиен одит се изчисляват на стойност 1.5 лв. по РЗП на обектите на 

интервенция; 

 Разходите за изготвяне на технически паспорт се изчисляват по 5.5 лв. по РЗП на 

обектите на интервенция, за които е необходимо издаването на технически паспорт; 

 Разходите за изготвяне на работни/технически проекти са със стойност 3% от 

строителната и монтажните работи на проектите; 

 Разходите за изготвяне на финансовия анализ са заложени със стандартна стойност от 

5000 лв. за тези проекти, които включват обекти,  генериращи приходи; 

 Разходите за строителен и авторски надзор са със стойност 3% от строителните и 

монтажните работи на проектите; 

 Разходите за управление и контрол на проектите са заложени на 2% от стойността на 

проекта преките допустими разходи на проектните предложения; 

 Разходите за информация и публичност са заложени, като 0,5% от стойността на проекта 

преките допустими разходи на проектните предложения; 

 Разходите за извършване на одит на проектите възлизат на 1% от стойността на целия 

проект. 

За определяне на процента на съфинансиране от страна на бенефициента (Община Силистра 

или държавни институции, бизнес) по различните програми са използвани предвижданията в 

наличните към началото на април 2013 г. оперативни програми за периода 2013-2020 година, 

които са както следва: 
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Финансирането по ОПРР чрез финансов инструмент тип JESSICA е разпределено 90% от 

инструмента и 10% - съфинансиране от бенефициента: Община Силистра или частен 

инвеститор, в зависимост от проекта. Финансирането от финансовия инструмент е 

разпределено пропорционално по 45 % между средства от програмата и фонда/банката, които 

ще структурират и управляват фонда. 

Проектите за изграждане на културна и спортна инфраструктура следва да се финансират по 

ОПРР, чрез финансов инструмент тип JESSICA. С изключение ще бъдат читалищата и 

библиотеки, които ще се финансират по Инвестиционен приоритет 4 на Приоритетна ос 1: 

„Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“ чрез 100% 

грантово финансиране. 

Проектите, които могат да генерират достатъчно приходи, като например, спортна 

инфраструктура, културни обекти тип музеи и театри е прието да се  финансират чрез финансов 

инженеринг (ПЧП), като общината и/или частният инвеститор ще може да кандидатства за 

заемно финансиране от типа на JESSICA.  

Проектите за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са 

предвидени да бъдат финансирани по Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 1: 

„Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност и за използването на енергия от 

възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в 

жилищния сектор на ОПРР чрез финансов инструмент, чиито параметри на финансиране още 

не са уточнени. За целите на формирането на бюджета разпределението на средствата по този 

финансов инструмент е прието съотношение 50% - участие на бенефициентите и 50% - 

финансиране от финансовия инструмент. Мерките за енергийна ефективност за 

многофамилните жилищни сгради са предвидени в отделна проектна група и са индикативно 

остойностени  и разписани като основни дейности в Програмата за реализация на всяка от 

зоните за въздействие, включени в ИПГВ. В Матрицата-бюджет е предвиден отделен проект за 

енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, които са извън зоните, но са 

територията на град Силистра. 

Проектите за изграждане, обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

образователна и социална инфраструктура са структуриране при допускане за 100% грантово 

финансиране от ОПРР по Инвестиционен приоритет 3 и 4 на Приоритетна ос 1.  
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Държавната образователна инфраструктура не е включена в плана, доколкото подлежи на 

анализ и приоритизиране от страна на МОН. 

Проектът за обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в здравна 

инфраструктура и доставка на медицинска техника, обзавеждане и оборудване е структуриран 

при допускане за 100% грантово финансиране от ОПРР по Инвестиционен приоритет 1 на 

Приоритетна ос 3. 

Проектите за прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични административни 

сгради в зоната на въздействие с публични функции с висока обществена значимост са 

структурирани при допускане за 85% грантово финансиране по ОПРР и 15% съфинансиране от 

страна на общината (в т.ч при сключено партньорско споразумение между общината и 

конкретната институция).  

Проектите за градска среда включват набор от различните допустими дейности по ОПРР в 

отделни териториални единици във всяка от зоните, структурирани за финансиране – 85% 

грантово от ОПРР и 15% собствено финансиране на общината, като са съобразени етапите на 

действащия проект на община Силистра за изграждане на ПСОВ и ВиК мрежа, финансиран по 

Оперативна програма околна среда, който ще бъде надграден за оптимизиране на градската 

жизнена среда в отделни териториални единици на зоните. При структурирането на тези 

проекти с оглед компонент рехабилитация на улична мрежа е съобразена и етапността при 

реализирането на газоразпределителната мрежа. 

Липсата на идентифицирана икономическа зона за град Силистра, както и неидентифицираната 

необходимост от включване на проект за интегриран градски транспорт, освобождават ресурс 

от тези два подприоритета на приоритетна ос 1, който се насочва към проекти за градска среда, 

образователна и социална инфраструктура, необходими за интегрираното възстановяване и 

развитие на зоните и постигане на поставените цели. 

Финансирането по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по ОПРЧР е 

структурирано за дейности по обзавеждане и оборудване, съответно на социални и 

образователни обекти в интегрирани проекти за развитието на тази инфраструктура. 

Приоритет Културно-историческо наследство на Норвежката програма и Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство са дефинирани като възможни 
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източници на финансиране на проекти за консервация и социализация на културно-исторически 

обекти, както и за реконструкция и оборудване на културни обекти и биха били приложими в 

зависимост от времето на обявяването на схемите за финансиране по съответния приоритет. 

В рамките на две от зоните за въздействие – Зона за въздействие с преобладаващ социален 

характер І (С1 – Юг 1 и Юг 3); Зона за въздействие с преобладаващ социален характер II (С2 – 

Север и Изток) са идентифицирани основни проекти за обновяване на обекти на социална 

инфраструктура. Стойността на инфраструктурните мерки в социалните обекти, предвидени по 

приоритетна ос 1, (без включване на обзавеждане и оборудване, каквото се предвижда да се 

финансира по ОПРЧР) възлиза на 7 280 578 лв. или над 5 % от общата стойност на всички 

мерки от проектите, включени в ИПГВР и предвидени за финансиране по приоритетна ос 1 на 

ОПРР. 

По отношение на разпределението на проектите и тяхното финансиране в периода 2014-2020 г. 

проектите са приоритизарани съгласно своята важност за постигане на целите на плана и 

проектна готовност. На първо място са изведени именно тези проекти, които в най-голяма 

степен ще допринесат за задоволяване на идентифицираните нужди, решаване на проблеми и 

имат готови технически/работни проекти и ще стартират с отваряне на схемите по ОПРР. 

Следващите са проектите, които са включени в проекта на община Силистра по схема „В 

подкрепа на следващия програмен период“ по линия на ОС 5 „Техническа помощ“, които се 

очакват да стартират в началото на 2015 г. 

 

Бюджет на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3) 

 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, 

предвидени в ИПГВР, с общи параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, 

източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните 

проекти имат отношение. 

Основното финансиране в социалната зона е предвидено да се осигури от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС, а останалите средства са предвидени да се съфинансират 

от общината, както и от други източници. Различните видове проектни групи са формулирани 
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за кандидатстване по съответстващите оперативни програми, спрямо подпомоганите от тях 

операции. В Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3)  

програмите включват: ОПРР, ОПНОИР, ОПРЧР, финансови инструменти тип Jessica, 

републикански бюджет.   

Общият бюджет на индикативния списък с проектите на зона C1 е разпределен в 9 групи 

проекти: 1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна група 

Обновяване на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на спорта; 

4.Проектна група Обновяване на обекти на културата; 5. Проектна група Обновяване на 

административни сгради; 6. Проектна група Обновяване на социални обекти; 7. Обновяване на 

жилищни сгради; 8. Разширяване капацитета на съществуващи и разкриване на нови социални 

услуги в общността за деца и възрастни. Повишаване на ефикасността на предоставяните 

социални услуги; 9. Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически 

малцинства; 10. Проектна група Обновяване на здравни обекти. 

Общият брой на проектите от всички групи в Зона за въздействие с преобладаващ социален 

характер С1 (Юг 1 и Юг 3) е 15, от които най-много са проектите от проектна група 

Благоустрояване на градската жизнена среда – 4 броя, следвани от проектите от проектни групи 

Обновяване на обекти на образованието и Обновяване на обекти на спорта, в които са включени 

по 2 броя проекти. Останалите групи включват по 1 брой проект.  

Основното финансиране в зоната е предвидено да се осигури от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС (33 225 215,50 лв.), а останалите средства са предвидени да се 

съфинансират от общината, както други източници.  

Приоритетните оси по ОПРР, които са засегнати от проектните предложения в тази зона 

включват приоритетна ос 1, операции: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; приоритетна ос 3; приоритетна ос 4.  

 

Намирането на изпълнители по всички проекти в зоната ще се извърши с открита процедура по 

ЗОП,  периодът на изпълнение на повечето проекти е 36 месеца, тъй като тук са включени и 

месеците за разработване на техническите/работни проекти, проектите в които са предвидени 

„меки“ мерки е предвидено да бъдат реализирани за 24 месеца. 

 

Стойността на всички проекти в десетте групи възлиза на 38 158 853,00 лв., като проектите от 

група „Обновяване на здравни обекти“ на стойност 10 000 000 лв., и „Обновяване на градска 

жизнена среда“, на обща стойност 8 272 133 лв., представляват най-големия дял от бюджета на 
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зоната. Проектите от групи „Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически 

малцинства“ и „Обновяване на обекти на културата“ са с най-малки стойности. 

 

При изработване на годишните разчети на бюджета са взети предвид както настъпването на 

финансовите разходи, така и очакваното им възстановяване от съответната оперативна 

програма.  

Всички проекти извършени по ИПГВР за социална зона С1 (Юг 1 и Юг 3) ще бъдат 

осъществени в периода 2014 – 2020 г. За 2014 и 2015 г. разходите по проекти са най-малко, тъй 

като само четири от проектите стартират в този период, съответно най-голям процент от 

бюджетните разходи са предвидени за 2017, 2018 и 2019 г. Най-голям брой проекти започват 

през 2018 г. – шест. През 2016 г. стартират три проекта, а през 2017 – два. Само по отношение 

на проектите за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради индикативно е предвидено да бъдат изпълнявани през целия програмен 

период, като за тях е посочен старт през 2014 г. 

Отговорната организация за изпълнението на план графика за по-голямата част от проектите е 

Община Силистра. За реализирането на проектна група „Обновяване на жилищни сгради“ 

отговорните организации са съответно МРРБ, фонд жилищно обновяване, проектен мениджър и 

сдружение на собствениците. Предвид зависимостта на изпълнението на дейностите в тази 

проектна група от предполагаемия заявен интерес и колективното решение на сдружението на 

собствениците, определянето на начална дата и продължителност е трудно реализуемо, поради 

тази причина дейностите по тази проектна група са заложени като продължителност от 

началото до края на периода за изпълнение на ИПГВР. За реализирането на проектна група 

„Обновяване на здравни обекти“ отговорната организация е МБАЛ-Силистра АД. 

 

Бюджет на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2  (Север - Изток) 

 

 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, 

предвидени в ИПГВР, с общи параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, 
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източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните 

проекти имат отношение. 

Основното финансиране в социалната зона е предвидено да се осигури от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС, а останалите средства са предвидени да се съфинансират 

от общината, както и от други източници. Различните видове проектни групи са формулирани 

за кандидатстване по съответстващите оперативни програми, спрямо подпомоганите от тях 

операции. Във втората социална зона - Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 

С2 (Север - Изток)  програмите включват: ОПРР, ОПНОИР, ОПРЧР, финансови инструменти 

тип Jessica, общински и републикански бюджет.   

Общият бюджет на индикативния списък с проектите на втора социална зона C2 е разпределен 

в 8 групи проекти: 1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна 

група Обновяване на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на 

спорта; 4. Проектна група Обновяване на административни сгради; 5. Проектна група 

Обновяване на социални обекти; 6. Обновяване на жилищни сгради; 7. Разширяване капацитета 

на съществуващи и разкриване на нови социални услуги в общността за деца и възрастни. 

Повишаване на ефикасността на предоставяните социални услуги. 8. Намаляване на 

сегрегацията на лица от ромски и други етнически малцинства.   

Общият брой на проектите от всички групи в Зона за въздействие с преобладаващ социален 

характер С2 (Север - Изток) е 12, от които най-много са проектите от проектна група 

Благоустрояване на градската жизнена среда – 3 броя, следвани от проектите от проектни групи 

Обновяване на обекти на образованието и Обновяване на социални обекти, в които са включени 

по 2 броя проекти. Останалите групи включват по 1 брой проект.  

Основното финансиране в зоната е предвидено да се осигури от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС (19 337 777,00 лв.), а останалите средства са предвидени да се 

съфинансират от общината, както други източници.  

Приоритетните оси по ОПРР, които са засегнати от проектните предложения в тази зона 

включват приоритетна ос 1, операции: 1.1, 1.2, 1.4 и приоритетна ос 4.  

 

Намирането на изпълнители по всички проекти в зоната ще се извърши с открита процедура по 

ЗОП,  периодът на изпълнение на повечето проекти е 36 месеца, тъй като тук са включени и 
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месеците за разработване на техническите/работни проекти, проектите в които са предвидени 

„меки“ мерки е предвидено да бъдат реализирани за 24 месеца. 

 

Стойността на всички проекти от осемте групи възлиза на 23 384 499,00 лв., като проектите от 

група „Обновяване на градска жизнена среда“, представляват най-големия дял от бюджета на 

зоната – 10 871 590,00 лв. Проекти от групи „Намаляване на сегрегацията на лица от ромски и 

други етнически малцинства“ и „Разширяване капацитета на съществуващи и разкриване на 

нови социални услуги в общността за деца и възрастни. Повишаване на ефикасността на 

предоставяните социални услуги“, по които са предвидени „меки“ мерки са с най-малки 

стойности. 

При изработване на годишните разчети на бюджета са взети предвид както настъпването на 

финансовите разходи, така и очакваното им възстановяване от съответната оперативна 

програма.  

Всички проекти извършвани по ИПГВР за втората социална зона С2 (Север - Изток)  ще бъдат 

осъществени в периода 2014 – 2020 г. За 2015 г. разходите по проекти са най-малко, тъй като 

само един от проектите стартира тогава, а съответно най-голям процент от бюджетните разходи 

са предвидени за 2019 и 2020 г., тъй като най-голям брой проекти започват през 2018 г. – 

четири. През 2016 г. стартират три проекта, през 2017 – два, през 2019 – един. Само по 

отношение на проектите за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради индикативно е предвидено да бъдат изпълнявани през целия 

програмен период и за тях е посочен старт през 2014 г. 

Отговорната организация за изпълнението на план графика за по-голямата част от проектите е 

Община Силистра. За реализирането на проектна група „Обновяване на жилищни сгради“ 

отговорните организации са съответно МРРБ, фонд жилищно обновяване, проектен мениджър и 

сдружение на собствениците. Предвид зависимостта на изпълнението на дейностите в тази 

проектна група от предполагаемия заявен интерес и колективното решение на сдружението на 

собствениците, определянето на начална дата и продължителност е трудно реализуемо, поради 

тази причина дейностите по тази проектна група са заложени като продължителност от 

началото до края на периода за изпълнение на ИПГВР.  

Бюджет на Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост П 
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Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, 

предвидени в ИПГВР, с общи параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, 

източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните 

проекти имат отношение. 

Основното финансиране в социалната зона е предвидено да се осигури от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС, а останалите средства са предвидени да се съфинансират 

от общината, както и от други източници. Различните видове проектни групи са формулирани 

за кандидатстване по съответстващите оперативни програми, спрямо подпомаганите от тях 

операции. В Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост 

програмите включват: ОПРР, ОПНОИР, ОПРЧР, ОПДУ, финансови инструменти тип Jessica.   

Общият бюджет на индикативния списък с проектите от публичната зона е разпределен в  6 

групи проекти: 1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна 

група Обновяване на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на 

културата; 4. Проектна група Обновяване на общински и държавни обекти; 5. Обновяване на 

жилищни сгради; 6. Повишаване качеството на административното обслужване и 

ефективността на общинската администрация. 

Общият брой на проектите от всички групи в Зона за въздействие с публични функции с висока 

обществена значимост е  23, от които най-много са проектите от проектни групи Обновяване на 

културни обекти и Обновяване на общински и държавни обекти - с по 6 броя проекти, следвани 

от проектите от група Благоустрояване на градската жизнена среда – 5  броя. Следващите по 

брой проекти са от проектна група Обновяване на обекти на образованието – 4 броя. 

Останалите две групи включват по 1 брой проект.  

Основното финансиране в зоната е предвидено да се осигури от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС (34 773 511,00 лв.), а останалите средства са предвидени да се 

съфинансират от общината, както други източници.  

Приоритетните оси по ОПРР, които са засегнати от проектните предложения в тази зона 

включват приоритетна ос 1, операции: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Намирането на изпълнители по всички проекти в зоната ще се извърши с открита процедура по 

ЗОП,  периодът на изпълнение на повечето проекти е 36 месеца, тъй като тук са включени и 

месеците за разработване на техническите/работни проекти, проектът за модерно и ефикасно 
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административно обслужване в Община Силистра чрез Електронното правителство е 

предвидено да бъде реализиран за 12 месеца. Срокът за изпълнение на проекти, в които всички, 

включени в тях обекти са предвидени по Техническа помощ е 24 месеца.  В рамките на 24 

месеца е предвидено да бъде реализиран и проектът за обновяване на Регионална библиотека 

„Партений Павлович“, тъй като за нея има готов проект. С готов проект е подсигурен и 

проектът за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община 

Силистра, като там срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца  

 

Стойността на всички проекти в шестте групи възлиза на 46 248 758,00 лв., като проектите от 

група „Обновяване на градска жизнена среда“, представляват най-големия дял от бюджета на 

зоната – 13 863 685,00 лв. Група „Повишаване качеството на административното обслужване и 

ефективността на общинската администрация“ е с най-малка стойност. 

При изработване на годишните разчети на бюджета са взети предвид както настъпването на 

финансовите разходи, така и очакваното им възстановяване от съответната оперативна 

програма.  

Всички проекти извършвани по ИПГВР за публичната зона ще бъдат осъществени в периода 

2014 – 2020 г. За 2014 г. разходите по проекти са най-малко, тъй като само два от проектите 

стартират тогава, а съответно най-голям процент от бюджетните разходи са предвидени за 2017, 

2018 и 2019 г., тъй като най-голям брой проекти започват през 2016 г. и 2017 г. – по шест. През 

2015 г. и 2018 – стартират по четири проекта. Само по отношение на проектите за обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради индикативно 

е предвидено да бъдат изпълнявани през целия програмен период и за тях е посочен старт през 

2014 г. 

Отговорната организация за изпълнението на план графика за по-голямата част от проектите е 

Община Силистра. За реализирането на проектна група „Обновяване на жилищни сгради“ 

отговорните организации са съответно МРРБ, фонд жилищно обновяване, проектен мениджър и 

сдружение на собствениците. Предвид зависимостта на изпълнението на дейностите в тази 

проектна група от предполагаемия заявен интерес и колективното решение на сдружението на 

собствениците, определянето на начална дата и продължителност е трудно реализуемо, поради 

тази причина дейностите по тази проектна група са заложени като продължителност от 

началото до края на периода за изпълнение на ИПГВР.  
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5. ОПИСАНИЕ НА ЗВЕНО/СТРУКТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА 
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ  

 

В управлението, изпълнението и наблюдението на ИПГВР на община Силистра участват 

следните органи, административни звена и представители на гражданското общество: 

Общинският съвет приема ИПГВР, обсъжда и приема годишните планове за изпълнение на 

ИПГВР разглежда и одобрява годишните отчети за изпълнение на плана, обсъжда и приема 

предложенията за изменение на ИПГВР, одобрява междинната оценка за изпълнение на 

ИПГВР. 

Кметът на общината ръководи, организира и контролира изпълнението на ИПГВР, като може на 

делегира тези правомощия на заместник-кмета по устройство на територията и общинска 

собственост. Кметът внася в заседание на Общинския съвет годишните планове за изпълнение, 

годишните отчети, мотивирани предложения за изменение на ИПГВР, междинната оценка за 

изпълнение на плана. 

 

Като помощен  орган за изпълнението и наблюдението на ИПГВР се създава Работна група за 

наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни. Председател на 

работната група е заместник-кмета по устройство на територията и общинска собственост. 

Работната група  следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация на 

ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени 

обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади. 

За изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен фонд, се 

създава звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за управление предоставя 

информация относно  план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план, както и 

регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и мерки за 

преодоляването им. 

Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“ подпомага кмета и заместник-кмета по 

устройство на територията и общинска собственост при осъществяването на управлението, 
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изпълнението и наблюдението на ИПГВР и осъществява функциите на секретариат на 

Работната група за наблюдение. 

Представителите на гражданското общество се включват като наблюдатели с право на 

съвещателен глас в Работната група за наблюдение изпълнението на ИПГВР.  

 

 

6. ИЗПОЛЗВАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО/ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 
ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 

 

На 20 и 21 август 2012 се проведоха обществени обсъждания за представяне на проект на визия 

за развитие на гр. Силистра до 2020 г. и проект на зоните за въздействие в града с очертан 

териториален обхват и функционално предназначение. Цел на обсъжданията бе консултиране с 

обществеността на града, получаване на мнения, идеи и коментари относно визията за развитие 

на ключовите икономически и социални сектори в града, неговото пространствено развитие 

към 2020 г. и относно формиране зони за въздействие, чиято реализация ще бъде подпомогната 

чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 

На 06 декември в залата на Общинския съвет в Силистра се проведе публично обсъждане  за 

представяне пред присъстващите заинтересовани страни на новите предложения на зони за 

въздействие. След изслушване на представените варианти на зони и аргументи за избора им, и 

при отчитане възможностите за извършване на интервенции върху обекти общинска и 

държавна собственост се оформи виждането за дефиниране на зони за въздействие в града, с 

очертан териториален обхват и функционално предназначение, на която бяха представени 

варианти на зоните за въздействие.  

Общинският съвет прие с Решение определените зони за въздействие на ИПГВР и декларация, 

че обхватът на зоните за въздействие няма да бъде променян за период не по-малък от 10 

години след приключване на дейностите по проекта. Трите одобрени зони за въздействие са 

одобрени от УО на ОПРР. 
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На 22 януари 2013 г. се проведе работна среща с представители на екипа по проекта и 

представители на общината за представяне и дискутиране на методологията и подходът на за и 

подбор дефиниране на проектни предложения в рамките на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г., както следва: 

 Всеки проект да бъде в обхвата на зоната за въздействие 

 Съобразяване на проектите с функционалното предназначение на всяка зона за 

въздействие и целевите ефекти и резултати 

 Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в дадената 

зона 

 Обхващане приоритетно на обекти/терени - общинска собственост, по които общината 

има ангажимент за управление/поддържане; 

 При липса на изградена подземна инфраструктура, тя трябва да бъде осигурена преди да 

се премине към други интервенции на съответния терен; 

 Приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо средното за 

съответната зона; 

 Дефинирана потребност – бр. Ползватели, физическо състояние на сграден фонд и 

прилежащите терени/дворни пространства и т.н. 

 Потенциал за развитие спрямо нуждите – т.е. доколко прогнозата показва необходимост 

от развитие на съответната инфраструктура; 

 Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане; 

 Приоритизираните интервенции се структурират в проектни идеи за интегрирано 

въздействие спрямо възможните източници на финансиране и времевата рамка за 

изпълнение; 

 Консултират се със заинтересовани страни на фокус-групи; 
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 Изследва се осъществимостта им с оглед на  правни, технически, финансови аспекти – 

необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, наличие/необходимост 

от ПУП, възможност за грантово/финансов инженеринг финансиране и др.; 

 Структурират се спрямо прогнозния финансов ресурс за общината по ОП, приложими за 

ИПГВР/идентифицираните възможности за ПЧП/ възможностите за съфинансиране/ 

финансиране от страна на общината; 

 Приоритизират се във времевата рамка на ИПГВР спрямо степен на наложителност на 

дадена интервенция, степен на зрялост и последователност на реализиране на отделните 

схеми за финансиране по ОП. 

На 22 февруари 2013 г., на  тема „Идентифициране на приоритетни за изпълнение проекти в 

рамките на зоните за въздействие“ в залата на Община Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33 се 

проведе среща /фокус-група/ за обсъждане с работната група, с цел да се структурират и 

определят приоритетни за изпълнение проекти, вкл. възможности за ПЧП чрез участие на 

заинтересовани страни. Обсъждането в рамките на срещата осигури висока степен на 

прозрачност и информираност на заинтересованите страни, представени в работната група, 

както и включване в процеса на планиране на политиката за градско развитие за периода 2014-

2020 г. В рамките на всяка зона за въздействие бяха идентифицирани проектни идеи, вкл. 

възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-

2020 г. Участие в срещата взеха представители на работната група за консултиране на 

дейността по изработване на ИПГВР Силистра 2014-2020, състояща се от представители на 

общинската и областна администрация, общински съветници, съсловни организации на 

строителите и архитектите, Силистренска търговско-промишлена палата, проектанти и други, 

които да изразят своите предложения и коментари за структуриране и приоритизиране на 

проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства.  Представен бе подходът за 

идентифициране на проектните идеи, както и разясняване на възможностите, ограниченията и 

изискванията при формулиране на проекти в интегриран план за градско възстановяване и 

развитие. Присъстващите на срещата бяха запознати с идентифицираните групи проекти, 

конкретните проектни идеи и включените в тях мерки за обектите по всяка една от одобрените 

три зони за въздействие: Зона за въздействие с преобладаващ социален характер І (С1 – Юг 1 и 

Юг 3); Зона за въздействие с преобладаващ социален характер II (С2 – Север и Изток); Зона на 
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публични функции с висока обществена значимост (П – Център и Пристанищен район). 

Идентифициран бе набор от проекти в градските територии на зоните за въздействие в 

неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран 

потенциал, с привличане и координирано управление на различни видове инвестиции и 

интервенции. В рамките на обсъждането бяха представени и добри практики от цял свят като 

възможности и потенциал на всяка от зоните. След представянето на проектите, беше 

предоставена думата на присъстващите за коментари, предложения, идеи по представените 

теми и идентифицираните проектни предложения, мерките за интервенции. Изразените по 

време на срещата мнения и препоръки са съобразени от изпълнителя в следващата му част от 

работа. С цел търсене на обратна връзка и максимално въвличане на заинтересовани страни, 

допълнително събиране на мнение и  идеи от заинтересованите страни за развитието на град 

Силистра беше изготвена таблица за идентифициране на проектни предложения, поставена на 

разположение на сайта проекта (http://ipgvr.bggis.com/silistra/) в периода до 15 март 2013 г. 

Целта на публикувания въпросник беше да се идентифицират най-значимите проектни 

предложения в рамките на зоните за въздействие на гр. Силистра. 

На среща на 16 април 2013 г. се проведе работна среща с представители на екипа по проекта и 

други представители от Община Силистра за определяне на проектите за изпълнение в рамките 

на одобрените зони за въздействие и времевата им последователност, оперативния план за 

осъществяването им, финансовото им планиране. Срещата се проведе във връзка с изготвените 

окончателни проектни предложения, както и кои от проектните предложения са определени 

като приоритетни с оглед осъществимост, решаване на най-належащи проблеми на зоната и 

осигуряване на интегриран подход при реализирането им. Представени са таблици с проектни 

предложения, включени във всяка от трите одобрени  зони за въздействие. 

На 29 април 2013 г. в залата на Общинския съвет в гр. Силистра се проведе публичното 

представяне на напълно разработената стратегическа част ИПГВР, преди представянето й за 

обсъждане и одобрение от Общинския съвет. Поканата за събитието бе публикувана в местната 

преса, както и на сайта на Община Силистра и на сайта на проекта. Присъстващите 

представители получиха материали, вкл. анкета за обратна връзка. Пред обществеността бяха 

представени окончателните проекти по отделните зони за въздействие, включени в ИПГРВ. 

Екипът на изпълнителя представи мерките и дейностите по отделните проекти, финансирането, 

бюджетите на проектите и заложените периоди на тяхното изпълнение. Изпълнителят отговори 

на всички поставени от гражданите въпроси. Положителни бяха изразените по време на 
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събитието мнения, коментари по съдържанието на проектите, включени в ИПГВР. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 е 

одобрен с решение на Общински съвет. 

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

Въз основа на определените индикатори са изведени очаквани резултати от реализацията на 

всяка група проекти в трите зони за въздействие. Очакваните резултати от реализацията на 

групите проекти по зони на въздействие са: 

Очаквани резултати за Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и 
Юг 3) 
1. Обновени многофамилни жилищни сгради - РЗП – 11313 кв.м. (индикативно); 

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с 

приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение) - брой – обекти – 9; 

3. Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, 

площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно 

положение) - брой - обекти – 16; 

4. Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода 

и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени 

сгради) - брой -  обекти – 11. 

Очаквани резултати за Зона за въздействие с преобладаващ социален характер С2 (Север - 
Изток) 
1. Обновени многофамилни жилищни сгради - РЗП - 33413 кв.м. (индикативно); 

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с 

приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение) - брой - обекти – 6; 

3. Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, 

площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно 

положение) - брой - обекти – 48; 

4. Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода 

и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени 

сгради) - брой - обекти – 6. 
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Очаквани резултати за Зона за въздействие с  публични функции с висока обществена 
значимост П 
1. Обновени многофамилни жилищни сгради - РЗП - 21261 кв.м. (индикативно); 

 

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с 

приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение) - брой - обекти – 29; 

 

3. Подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, 

площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в 

неравностойно положение) - брой - обекти - 26; 

 

4. Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, 

вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в 

обществени сгради) - брой - обекти – 29. 
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8. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ИПГВР  
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9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ПО ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ –  ПРИЛОЖЕНИЕ № 
3, СЪГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИТЕ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИПГВР. 

 

 

 Програма за реализация на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 
С1 (Юг 1 и Юг 3) - (ЗВ І); 

 

 Програма за реализация на Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 
С2 (Север - Изток) - (ЗВ ІІ); 

 
 Програма за реализация на Зона за въздействие с публични функции с висока 

обществена значимост П - (ЗВ ІІІ). 
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10. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 
В управлението, изпълнението и наблюдението на ИПГВР на община Силистра участват 

следните органи, административни звена и представители на гражданското общество: 

Общинският съвет приема ИПГВР, обсъжда и приема годишните планове за изпълнение на 

ИПГВР разглежда и одобрява годишните отчети за изпълнение на плана, обсъжда и приема 

предложенията за изменение на ИПГВР, одобрява междинната оценка за изпълнение на 

ИПГВР. 

Кметът на общината ръководи, организира и контролира изпълнението на ИПГВР, като може 

на делегира тези правомощия на заместник-кмета по устройство на територията и общинска 

собственост. Кметът внася в заседание на Общинския съвет годишните планове за изпълнение, 

годишните отчети, мотивирани предложения за изменение на ИПГВР, междинната оценка за 

изпълнение на плана. 

Като помощен  орган за изпълнението и наблюдението на ИПГВР се създава Работна група за 

наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни. Председател на 

работната група е заместник-кмета по устройство на територията и общинска собственост. 

Работната група  следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация на 

ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени 

обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади. 

За изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен фонд, се 

създава звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за управление предоставя 

информация относно  план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план, както и 

регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и мерки за 

преодоляването им. 

Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“  подпомага кмета и заместник-

кмета по устройство на територията и общинска собственост при осъществяването на 

управлението, изпълнението и наблюдението на ИПГВР и осъществява функциите на 

секретариат на Работната група за наблюдение. 
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Представителите на гражданското общество се включват като наблюдатели с право на 

съвещателен глас в Работната група за наблюдение изпълнението на ИПГВР.  

Управление и изпълнение 

При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и контрол, 

кметът на общината (заместник-кметът по устройство на територията и общинска собственост в 

случай на делегиране на правомощията)  се подпомага от Дирекция „Икономика“, отдел 

„Инвестиции и проекти“,  в координация и сътрудничество с Дирекция „Правна“, Дирекция 

„Финанси“, отдел „Финанси и бюджет“ и Дирекция „Устройство на територията и общинска 

собственост“.  

 

Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни 

проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от 

структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното 

за управление предоставя на Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“ план-

графика за изпълнение на проекта и финансовия план, както и регулярни доклади за напредъка 

по проекта, с идентифицирани рискове и мерки за преодоляването им. 

Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ подготвя годишен план за 

изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; план-графика 

за изпълнението им и съответния финансов план. Дирекцията  подготвя и представя на кмета и 

работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на годишния план и предлага 

предприемане на коригиращи мерки при необходимост в цялостната програма на ИПГВР за 

следващата година. 

 

 

11. ИДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 

Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на индикаторите за 

наблюдение на изпълнението на плана; периодичен преглед на постигнатия напредък в 

изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента 

на постигане на стратегията на плана;  установяване и очертаване на тенденции, проблеми с 

особена важност, ограничители, перспективи за развитие; разглеждане на резултатите от 

междинната оценка; разглеждане на финансовото изпълнение на ИПГВР. 
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Индикатори за изпълнение за Зона с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3) 

 

За определяне на успеха на ИПГВР в Зона с преобладаващ социален характер С1 (Юг 1 и Юг 3) 

са заложени индикатори, чието отчитане да служи като доказателство за ефективността на 

плана, съобразно заложените в него цели. 

Индикаторите, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните 

изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот са 4: 

1. Обновени многофамилни жилищни сгради – тук се взема предвид какво РЗП от общото РЗП 

на идентифицираните жилища, които се нуждаят от обновяване и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност може да бъде финансирано от бюджета, като също са съобразени и 

допускания за потенциалния брой на подадени заявления от сдружения на собственици в 

зони с подобни характеристики на С1.  РЗП-то на жилищни сгради, върху които е направена 

интервенция ще служи за индикатор на ефективността на плана. 

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда: тук се взема предвид броя 

обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение.  

3. Подобрена достъпност: тук се взема предвид броя нови/реновирани градски пространства - 

паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на 

хора в неравностойно положение.  

4. Енерго ефективност на сгради - тук се взима предвид броят сгради, които реализират 

спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за 

енергийна ефективност в обществени сгради.  

 

Индикаторът, свързан с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект измерва 

какъв е броят публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания.  

Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията са шест и включват:  

1. Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура – този индикатор се 

измерва с процент, спрямо настоящата посещаемост.  

2. Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура – 

този индикатор се измерва спрямо броя на интервенирани обекти на здравеопазването, 

социалните грижи, образованието и културата.   
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3. Брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностройно положение – тук се 

измерва броят на проектите, които интервенират социални обекти, както и проекти със 

съществено значение за социалните дейности и маргинализираните групи. 

4. Брой проекти с фокус намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически 

малцинства– тук се измерва броят на проектите, които са със съществено значение за 

намаляване на сегрегацията на посочените лица.  
 

5. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните 

проекти в ИПГВР – тук се отчита какъв е процентът на жители на зоната, които ползват 

обектите на интервенция.  

6. Относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила 

повишено качество на публичната и работната физическа среда – тук се измерва какъв 

процент от общата територия на града е територията върху която се извършват 

интервенции по проектите на ИПГВР за зона С1.  

 

Индикатори за изпълнение за Зона с преобладаващ социален характер С2 (Север - Изток) 

За определяне на успеха на ИПГВР във втората социална зона  - Зона с преобладаващ социален 

характер С2 (Север - Изток) са заложени индикатори, чието отчитане да служи като 

доказателство за ефективността на плана, съобразно заложените в него цели. 

 

За индикаторите са посочени базови и целеви стойности, както и стойност на изменението в 

ИПГВР. 

Индикаторите, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните 

изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот са 4: 

1. Обновени многофамилни жилищни сгради – тук се взема предвид какво РЗП от общото РЗП 

на идентифицираните жилища, които се нуждаят от обновяване и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност може да бъде финансирано от бюджета, като също са съобразени и 

допускания за потенциалния брой на подадени заявления от сдружения на собственици в 
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зони с подобни характеристики на социална зона С2.  РЗП-то на жилищни сгради, върху 

които е направена интервенция ще служи за индикатор на ефективността на плана.  

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда: тук се взема предвид броя 

обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение.  

3. Подобрена достъпност: тук се взема предвид броя нови/реновирани градски пространства - 

паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на 

хора в неравностойно положение.  

4. Енерго ефективност на сгради - тук се взима предвид броят сгради, които реализират 

спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за 

енергийна ефективност в обществени сгради.  

 

Индикаторът, свързан с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект измерва 

какъв е броят публични обекти и пространства с улеснен достъп за лица с увреждания.  

Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията са шест и включват:  

1. Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура – този индикатор се 

измерва с процент, спрямо настоящата посещаемост.  

2. Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура – 

този индикатор се измерва спрямо броя на интервенирани обекти на здравеопазването, 

социалните грижи, образованието и културата.   

3. Брой проекти с фокус интегриране на групите в неравностойно положение – тук се 

измерва броят на проектите, които интервенират социални обекти както и проекти със 

съществено значение за социалните дейности и маргинализираните групи.  

4. Брой проекти с фокус намаляване на сегрегацията на лица от ромски и други етнически 

малцинства– тук се измерва броят на проектите, които са със съществено значение за 

намаляване на сегрегацията на посочените лица.  

 

5. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните 

проекти в ИПГВР – тук се отчита какъв е процентът на жители на зоната, които ползват 

обектите на интервенция.  
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6. Относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила 

повишено качество на публичната и работната физическа среда – тук се измерва какъв 

процент от общата територия на града е територията върху която се извършват 

интервенции по проектите на ИПГВР за зона с преобладаващ социален характер С2.  

 

 

Индикатори за изпълнение за Зона с публични функции с висока обществена значимост П 

 

За определяне на успеха на ИПГВР в зона на въздействие - Зона с публични функции с висока 

обществена значимост (публична зона) са заложени индикатори, чието отчитане да служи като 

доказателство за ефективността на плана, съобразно заложените в него цели. 

За индикаторите са посочени базови и целеви стойности, както и стойност на изменението в 

ИПГВР. 

Индикаторите, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните 

изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот са 4: 

1. Обновени многофамилни жилищни сгради – тук се взема предвид какво РЗП от общото РЗП 

на идентифицираните жилища, които се нуждаят от обновяване и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност може да бъде финансирано от бюджета, като също са съобразени и 

допускания за потенциалния брой на подадени заявления от сдружения на собственици в 

зони с подобни характеристики на зоната.  РЗП-то на жилищни сгради, върху които е 

направена интервенция ще служи за индикатор на ефективността на плана.  

2. Повишено качество на публичната и работната физическа среда: тук се взема предвид броя 

обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение.   

3. Подобрена достъпност: тук се взема предвид броя нови/реновирани градски пространства - 

паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на 

хора в неравностойно положение.  

4. Енерго ефективност на сгради - тук се взима предвид броят сгради, които реализират 

спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за 

енергийна ефективност в обществени сгради.  
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Индикаторът, свързан с използваните ресурси, при което се отчита синергичният ефект измерва 

какъв е броят публични обекти и пространства с улеснен достъп за лица с увреждания.  

 

Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията са пет и включват:  

1. Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура – този индикатор се 

измерва с процент, спрямо настоящата посещаемост.  

2. Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура – 

този индикатор се измерва спрямо броя на интервенирани обекти на здравеопазването, 

социалните грижи, образованието и културата.  

3. Брой проекти с фокус повишаване капацитета на администрацията - тук се измерва броят 

на проектите, които са насочени към повишаване ефективността на администрацията и 

предоставяните услуги на гражданите и бизнеса.  

4. Относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните 

проекти в ИПГВР – тук се отчита какъв е процентът на жители на зоната, които ползват 

обектите на интервенция.  

5. Относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила 

повишено качество на публичната и работната физическа среда – тук се измерва какъв 

процент от общата територия на града е територията върху която се извършват 

интервенции по проектите на ИПГВР за Публична зона.  
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12. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 
И ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ 

Наблюдението на изпълнението на ИПГВР се извършва от Работна група за наблюдение, 

включваща представители на всички заинтересовани страни. Заинтересовани страни са 

структурите и организациите, без чието съдействие и финансово участие не биха могли да се 

реализиран проектите в плана. Заинтересованите страни се идентифицират от Дирекция 

„Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, уведомяват се за необходимостта от определяне 

на представител и поименният състав на групата се посочва в заповед на кмета. 

Работната група  следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация на 

ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени 

обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади. 

Работната група се състои от председател и членове, като председател е заместник-кметът по 

устройство на територията и общинска собственост. Председателят на групата определя 

дневния ред на заседанията, насрочва и ръководи заседанията и работата, докладва напредъка в 

изпълнението на ИПГВР, може да кани експерти по конкретни въпроси от работата на групата. 

Членовете на работната група участват в заседанията и във вземането на решения, внасят за 

разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ИПГВР, информират групата за 

извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на решенията на групата, които се 

отнасят до тях. 

В Работната група за наблюдение с право на съвещателен глас се включват представители на 

структурите на гражданското общество. 

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на групата се 

изпълняват от Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, която изпълнява 

функциите на секретариат.  Дирекцията изготвя план-график на заседанията на работната група, 

организира подготовката и провеждането на заседанията, осигурява разпространението на 

дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията, изготвя 

протоколите от заседанията, води отчетност за становищата и решенията, приети от работната 

група, координира изпълнението на решенията и необходимия обмен на информация между 
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заинтересованите страни, съхранява документите от заседанията. Цялата кореспонденция, 

свързана с работата на групата се адресира до секретариата. 

Заседанията на работната група се свикват от председателя най-малкото два пъти годишно.  

Едно от заседанията на работната група е свързано с представянето на годишната програма за 

изпълнение и едновременно отчета за изпълнението на програмата за предходната година. 

Дневният ред се определя от председателя на работната група по предложение на секретариата. 

Дневният ред и всички материали се изпращат на членовете най-малко 7 работни дни преди 

заседанието, в това число и по електронен път. Членовете на работната група могат да изпратят 

своите предварителни становища по материалите на заседанието до три работни дни преди 

датата на заседанието. При извънредни случаи и спешни въпроси председателят може да реши 

сроковете да бъдат съкратени, като уведомяването може да стане и по телефона.  

Заседанията на работната група са редовни, ако на тях присъстват повече от половината 

членове.В рамките на 3 работни дни след заседанието, на членовете се изпращат решенията, по 

които трябва да се предприемат действия.Проектът на протокол от заседанието се изготвя от 

Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, изпраща се на присъствалите членове 

на групата,  в случай на корекции секретариатът ги отразява и изготвя окончателния вариант на 

протокола. Протоколът от заседанието се подписва от председателя на работната група. 

Работната група взема решенията си с консенсус. В случаите, когато не може да се постигне 

консенсус, решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието. 

При обоснована необходимост, към работната група за наблюдение могат да се създават 

подгрупи, които да наблюдават изпълнението на проектите от проектни групи или да 

разглеждат конкретен проблем, възникнал при изпълнението на проектите от проектни групи. 

Предложенията на подгрупата се представят на групата за наблюдение в срока указан в 

решението за създаването на подгрупата. 

Отчетност и оценка 

Ежегодно Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“ подготвя отчет за 

изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по конкретните проекти и като 
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цяло. Отчетът се обсъжда на заседание на работната група за наблюдение и се внася от кмета на 

Община Силистра в Общинския съвет. 

При мотивирана необходимост за промяна на ИПГВР, координирана с Работната група за 

наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за 

изменение на плана. Причините могат да са свързани с установени обстоятелства, забавящи или 

отлагащи заложени в ИПГВР проекти. Решението за актуализация се приема от Общинския 

съвет по предложение на кмета. 

В средата на програмния период - 2017 година се извършва междинна оценка на напредъка на 

изпълнението на плана, която отчита и анализира изпълнението на резултатите, степента на 

постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. Докладът от 

междинната оценка се представя пред работната група и при необходимост се взема решение за 

искане на изменение на ИПГВР. Докладът от междинната оценка се представя и пред 

Общинския съвет. 

 

Прозрачност и паралелен контрол при изпълнението на ИПГВР 

С цел осигуряване на прозрачност и максимална информираност на обществото за напредъка 

при изпълнението на ИПГВР, годишните доклади за изпълнението на плана и докладът от 

междинната оценка се публикуват на сайта на община Силистра. 

 

При констатирана необходимост от промяна на ИПГВР, преди внасянето за разглеждане на 

предложението  от Общинския съвет,  предложението следва да бъде обсъдено със 

заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на 

Общината, се организират обществени консултации. 

 

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в работната група за наблюдение на 

проекта на представители на целевите групи, доказали своята експертиза при разработването на 

ИПГВР, идентифицирани от Дирекция „Икономика“, отдел „Инвестиции и проекти“, чрез което 

ще се осигури обществен контрол не само при разработването на плана, а и върху неговата 

реализация. 

 

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще гарантират 

постигането на целите на ИПГВР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1: Подробен устройствен план на зона за въздействие от ИПГВР гр. Силистра; 

 
Приложение 2: Декларация от община Силистра за липсата на двойно финансиране за дейностите и 
обектите, включени в ИПГВР. 

 

 


