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ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

КЪМ 31. 12. 2016г. 
 

Общинският план за развитие на Община Силистра за периода 2014–2020 година е 
разработен през 2013 година в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие 
( ДВ бр.14/20.02.2004 год. изм. и доп. бр.32/12.04.2005 год.) и методическите указания на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приет е с Решение № 727 
от 26.09.2013 г. на Общински съвет – Силистра.  

Съгласно Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие е основен 
документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика за планов 
период 2014-2020 г. Планът дава отправна точка за насочване на усилията на общинското 
ръководство и всички заинтересовани страни в общината, за постигане на целите на това 
развитие и по този начин превръщане на  стратегическото планиране в основен действащ 
инструмент за развитие на общината. 

Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, какъвто е Общинският план за 
развитие на Община Силистра, представлява продължителен, сложен и многообхватен 
процес, който зависи от фактори и промени във вътрешната и външна среда. Ето защо, той 
подлежи на постоянно наблюдение и контрол на изпълнението. За непосредствения контрол 
и отговорност по изпълнението на Плана е отговорен Кметът на Община Силистра. В 
рамките на тази отговорност в съответствие с изискването на чл. 23, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие, Кметът представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Общинския план за развитие, за одобрение от Общинския съвет. 

 
І.Тенденции и процеси в социалната сфера  
 
Образование и младежки дейности 
 
  След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 
извършената оптимизация на училищната мрежа, системата за предучилищно и училищно 
образование (СПУО) в Община Силистра обхваща следните законодателно установени 
институции:  девет общински детски градини, шестнадесет училища, три общински центъра 
за подкрепа за личностно развитие (ОДК, НАО „Галилео Галилей“ и ООС „Младост“), един 
държавен  център за подкрепа за личностно развитие - център за специална образователна 
подкрепа  (ГПУ „Софроний Врачански“) и едно държавно специализирано обслужващо 
звено (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование).  
 
Предучилищно образование 
 

• На територията на общината функционират 9 детски градини, разпределени в 7 
населени места и в 16 отделни сгради. В град Силистра детските градини са 6 с 9 сгради, в 
общинските села- Айдемир, Калипетрово, Бабук, Проф. Иширково, Йорданово и Брадвари 
са 3 със 7 сгради; 
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• През 2016 г. в 50 целодневни групи се обучаваха 1365 деца, от които 685 в 
подготвителни групи и 37 в яслени групи към ДГ „Нарцис”, гр. Силистра и ДГ „Мир”, с. 
Айдемир; 

• През 2016 г. в предучилищното образование и подготовка в общината работиха 105 
висококвалифицирани педагогически специалисти и 108 административно обслужващ 
персонал; 

• Достигната е много добра пълняемост на групите - 90% от записаните деца редовно 
посещават детска градина, като средната месечна посещаемост на деца в група е 18. Около 
96% от 5-6 г. деца, подлежащи на задължително обучение в подготвителни групи са 
посещавали редовно детска градина, като броят на неизвинените отсъствия е сведен до 
минимум; 

• От 01.08.2016 година смениха институционалните си имена и бяха преименувани от 
ЦДГ в ДГ; 

• Направено е предложение до Министъра на образованието и науката ДГ „Мир“, с. 
Айдемир да бъде включена в списъка на средищните детски градини; 

• С Решения на Общински съвет-Силистра бяха приети 2 наредби за предучилищното 
образование - „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 
децата в общинските детски градини“ и „Наредба за водене на регистър на общинските 
детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие“; 

• През юли 2016 год. беше проведен конкурс за заемане на длъжността „директор“ на 
ДГ „Мир“, като с това всички директори на общинските детски градини са назначени, след 
успешно преминал конкурс по КТ.  

Училищно образование 
 

• 4 общински училища запазиха статута си на средищни – СУ „Н. Вапцаров“, гр. 
Силистра, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Силистра, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. 
Калипетрово, ОУ „Св.Кл. Охридски“, с. Професор Иширково. От държавния бюджет се 
предоставят допълнителни средства за транспортни разходи на пътуващите, за целодневна 
организация на учебния ден и столово хранене на всички ученици от І до VІІІ клас, заявили 
желание за това; 

• Община Силистра разполага с 9 училищни автобуса, предоставени за ползване от 
Министерство на образованието и науката. С тях се осигурява безопасното придвижване на 
ученици от населени места със закрити училища до средищни и приемни училища. С 
училищни автобуси разполагат 5 училища в град Силистра, Основното училище в с. 
Калипетрово и Основното училище в с. Професор Иширково с 3 училищни автобуси. Със 
средства от държавния бюджет се осигурява безплатно пътуване на ученици от общинските 
и държавни училища по транспортна схема, подлежащи на задължително обучение до най-
близкото училище. С въвеждане на Закона за предучилищното и училищното образование 
процедурата се прилага за всички ученици до най-близкото училище, в което се провежда 
обучение в съответния клас. През 2016 г. за транспорта на учениците са изразходени 
средства в размер на 209 102 лв.; 

• С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 
учебната 2016/2017 година към общинските училища се присъедини и ПЗГ „Добруджа“, в 
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която се осъществява професионално образование  в дневна и задочна форма на обучение по 
професии и специалности от направление „Растениевъдство и животновъдство“ – 
„Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита“. Гимназията е включена в 
приоритизиран списък за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ с максимална 
стойност 1 300 000лв. по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република 
България“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна структура“ по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020. В ПЗГ „Добруджа“ се обучават 101 ученици в дневна форма и 
251 ученици в задочна форма на обучение. 70 ученици са настанени в общежитие към 
гимназията. 

• Две училища са проблемни по отношение на сформирането на паралелки: 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с. Брадвари с 49 ученици в общо 4 слети паралелки. 
Община Силистра дофинансира училището с разликата до единния разходен стандарт за 
обезпечаване на учебно-възпитателния процес. В процес е задълбочен анализ за бъдещото 
развитие на училището предвид преминаване на VІІІ клас в І гимназиален етап от учебната 
2017/2018 година. Факт е, че населеното място е една добре запазена затворена система по 
отношение на религия, не се наблюдава динамично текучество на ученици съставът е почти 
постоянен, т.е. намалява, но относително бавно; 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с. Калипетрово с 92 ученици в общо 7 – 6 маломерни и 1 
слята. Проблемът е, че в населеното място има ученици, но голям процент – българчета се 
записват в градските училища. В училището остават предимно ромчета от квартал „Каро” в 
селото. Полагат се неимоверни усилия от педагозите за прибиране и задържане на 
учениците. Освен това в него се обучават 28 деца от близкото село Бабук, където училището 
е закрито. 

Училищните ръководства и Община Силистра полагат усилия за ограничаване на 
учениците, които не посещават училище. За учебната 2015/2016 г. са отписани 11 ученици. 
Води се регистър на тези ученици и се провеждат периодични работни срещи с 
представители на отдел "Закрила на детето“ за записването им отново в училище. 

• Броят на професионалните училища в общината остава непроменен - 6. В тях се 
обучават общо 1 704 ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 
Статистиката показва, че от учебната 2006/2007 г. броят на  учениците е намалял с над 1 
000.  Задочната форма набира все по-голяма скорост като от 2009/2010 г., когато са 
разкрити първите 2 паралелки с 66 ученици, понастоящем учениците в задочна форма са 
590 . Професионалното образование в Силистра е изложено на негативното влияние на 
общата за областта тенденция за намаляването на броя на учениците. Тенденцията за 
намаляване на учениците е национална, но в област Силистра темповете на намаление са 
по- високи спрямо страната, а в община Силистра темповете на намаление са по- високи 
спрямо областта. В някои години процентът намаление за община Силистра е два пъти по- 
висок от ежегодния процент намаление за областта.  

В професионалните гимназии са обхванати широк спектър от професии и 
специалности в областта на административните услуги, механотехника, производствени 
технологии, лека промишленост и сградостроене. Община Силистра активно участва при 
формиране на държавния план-прием за професионалните паралелки и съгласуването на 
предлаганите професии и специалности, в съответствие с реалните потребности на общината 
и пазара на труда. Провеждат се срещи с Ученическия парламент, с представители на 
родителската общност и на бизнеса, с директорите на училища. Финализирането на процеса 
е заседанието на Общинския съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат 
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предложенията и се вземат решения съобразно общинската политика за развитие на 
професионалното образование и обучение. 

Във всички училища се провеждат периодични срещи с представители на институции 
и бизнеса за професионалната реализация на младите хора. Тази посока следват и 
ученическите учебно тренировъчни фирми. През учебната 2015/2016г. функционираха 9 
Учебни компании  - 8 в ПГСУАУ „Атанас Буров“ и 1 - в ЕГ „Пейо Яворов“.  
Услуги по професионално ориентиране в средните училища се предоставят основно от 
Центъра за кариерно ориентиране. Oт м. януари 2016 г. стартира Проект  BG05M20P001-
2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., като 
продължение на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, 
изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г. Центърът осъществява групово обучение и 
индивидуални консултации на ученици  от I до XII клас включително на територията на 
област Силистра.  
 
Количествени резултати: 

• брой включени ученици в различни организационни форми- 923 ученика;  
• брой индивидуални консултации с ученици- 369  / 123 ученика/. 

 
Качествени резултати: 

• осъществен напредък и развитие на учениците /повишен среден успех; намален брой 
отсъствия; повишен интерес и мотивация за учене/; 

• проявена активност в дейностите по кариерно ориентиране. 
 
Центрове за подкрепа за личностно развитие 
 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, Община Силистра разработи Анализ на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците, приет от Общински съвет през м. септември. 

Съгласно §18 ал.1от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУО с влизането в 
сила на закона съществуващите общински обслужващи звена – ИПУ, продължават да 
осъществяват дейността си по този закон като Центрове за подкрепа за личностно развитие 
(ЦПЛР), като имат право да запазят наименованията си.  
• За развитие на таланта на младите хора в града функционират 2 центъра за подкрепа 
за личностно развитие – Обединен детски комплекс /ОДК/ и Народна астрономическа 
обсерватория /НАО/ „Галилео Галилей”. В ОДК 905 деца и ученици надграждат своите 
знания и умения в различни направления: наука и технологии, изкуства и спорт. В НАО 
участниците са 153; 

• Обединено общежитие за средношколци „Младост” предоставя социална услуга на 
237 ученици, чието местожителство е извън град Силистра, като 10 ученици от ОСУ 
„Дръстър” са освободени от месечна такса; 

• На територията на Община Силистра няма общински център за ресурсно подпомагане 
на деца със специални образователни потребности, а при установяване на потребност от 
такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще може да бъде възлагана на лицензирани 
доставчици на социални услуги и/или ще продължи нейното осъществяване от държавната 
институция Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 
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Съгласно §21 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗПУО с влизането в сила на 
закона съществуващите РЦ ПИОВДУСОП се преобразуват със заповед на министъра на 
образованието и науката в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование (РЦ ПППО) – дейности свързани с организационно и/или методическо 
подпомагане, квалификацията на педагогическите специалисти и с провеждане на 
държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

Предстои изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците от Община Силистра, както и годишен план на дейностите по изпълнение на 
стратегията. 
 
Финансиране 
   Функция «Образование» е с най-голям относителен дял спрямо разходите за всички 
функции. Бюджетът на функция «Образование» за 2016 г. бе в размер на 12 501 317 лв., в т. 
ч.: 

• За училищата, ООС «Младост», ОДК, НАО и ДДО – 8 953 653 лв.; 

• За детски градини – 3 547 664 лв. 

За повишаване качеството и условията на обучение училищата работят и по проекти, 
финансирани от национални програми, програми на ЕС и други донори . 

• НП ”Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната 
структура на училищата и самостоятелните общежития”. За 2016 г. Община Силистра е  
кандидатствала и получила финансиране по програмата за четири етапа на обща стойност 
345 882 лв. Средствата са изцяло за изплащане на обезщетенията на освободения персонал в 
училищата, детските градини и общежитието; 

• НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната 
мрежа” са получени 225 000 лв. за осигуряване на дейностите по закриването на СОУ „Ю. 
Гагарин”, гр. Силистра. 
 
Здравеопазване и социални дейности 
 
Социални дейности и социална политика 

Основна дейност в областта на социалната политика е работата с лица в 
неравностойно социално положение. Ежедневно се осъществява прием на граждани по 
различни социални въпроси, на които се оказва съдействие под формата на консултация, 
информация и насочване към институции или програми, съответстващи на проблемите им. 

 
Финансово подпомагане на лица в тежко социално положение 

През 2016 г., за финансово подпомагане на граждани в тежко финансово, 
здравословно и социално положение в Бюджета на Община Силистра са одобрени средства в 
размер на 30 000. 

За периода от м. януари 2016 г. до м. декември 2016 г. са подадени и разгледани общо 
122 заявления, като от тях 104 са одобрени. Към 31.12.2016 г. изплатените еднократни 
помощи  са  в размер на  31 723,93 лв.   

 
Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми 

За 2016 г. в Бюджета на Общината са одобрени средства за финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми в размер на 10 000 лв. Към 31.12.2016 г. са 
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подпомогнати 8 семейства и двойки с репродуктивни проблеми, като изплатените средства 
са в размер на 6 247,58 лв. 

 
Социални погребения 

През 2016 г. са извършени 4 социални погребения за сметка на бюджета на Община 
Силистра в размер на 846,80 лв. 
  

През 2016 г. е разработена и приета с Решение на Общински съвет – Силистра 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. 

 
На територията на община Силистра е добре развита и се поддържа широка мрежа от 

социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции.  
 

Специализирани институции за социални услуги:  
*Дом за стари хора с капацитет 195 места; 
*Дом за възрастни с физически увреждания с капацитет 130 места; 
*Дом за деца лишени от родителска грижа “Димчо Дебелянов” с капацитет 40 места  

закрит на 30.06.2016 г.; 
 

Услуги в общността:  
*Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 48 места; 
*Дневен център за стари хора 15 места; 
*Домашен социален патронаж с капацитет 280 места; 
*Център за социална интеграция и рехабилитация – 2 бр. с капацитети 15 и 25 места; 
*Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места; 
*Клубове на инвалида и пенсионера /25 клуба/ на територията на цялата община; 

 
Услуги от резидентен тип: 

*„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания I ” с 
капацитет 8 места; 

*„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания       I I” с 
капацитет 9 места ,открит на 01.07.2016 г.; 

*Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства с капацитет 12 
места; 

*Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места, закрито на  
31.03.2016 г.; 

*Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост с капацитет 15 
места ,открито на  01.04.2016 г.; 

*Кризисен център с капацитет 10 места; 
* Център за временно настаняване с капацитет 10 места. 

 
Услуги, предоставяни в домашна среда: 

*Приемна грижа; 
*Личен асистент/Социален асистент. 

 
Четири от услугите - ЦСРИ, ЦОП и КЦ са предоставени за управление на 
неправителствени организации чрез конкурс. 

 
През 2016 година са извършени следните промени в сферата на социалните услуги: 
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•Закрит Дом за деца лишени от родителска грижа “Димчо Дебелянов” с капацитет 40 
места; 

•Закрито Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места; 
•Разкрит Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с 

капацитет 9 места; 
•Разкрит Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост с 

капацитет 15 места; 
•Извършен ремонт за над 30 000 лв. от Бюджета на общината на 2-ри етаж в бившето 

училище „Христо Ботев“ в с. Айдемир, за осигуряване функционирането на социалната 
услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост. 
 
Спорт  
 

За обезпечаване дейностите от Програмата на Община Силистра, през 2016 г. бяха 
необходими 60 000 лв. в дейност 713 от общинския бюджет. Предвидените по-важни 
мероприятия за развитието на детско-юношеския, училищния и масовия спорт бяха: 

 
• Общински състезания – основен етап на Ученическите игри 2015/2016 г. по  

спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, лека атлетика, футбол; 
• Участие на общински първенци в  отделните спортове в Областни, Зонални и Финални 

състезания на Ученическите игри 2015/2016 г.; 
• Изготвяне на Общинска програма за развитие на детско-юношеския, училищния и 

масов спорт /за всяка календарна година/; 
• Съвместно с ОДК и спортните клубове провеждане на дейности по Програма “Спорт 

за децата в свободното време” на ММС - реализиране програмите за подпомагане отдиха на 
учениците през ваканциите; 

• Лекоатлетически крос в памет на о.к. Преслав Стоянов – загинал в Ирак; 
• Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие; 
• Републикански шампионат по автокрос – Силистра; 
• Спортни прояви посветени на Деня на река Дунав – 29 юни / гребна и ветроходна 

регата /; 
• Традиционните прояви “Плуване към спомена” и  “Преплуване на река Дунав”; 
• Посрещане на международна гребна регата“ТИД” по р. Дунав / датиращ от 1956 г., 

която преминава през почти всички крайбрежни страни по течението на реката/; 
• Спортни мероприятия по случай Дните на Силистра; 
• Участие на ТД „Дочо Михайлов”, скаутски клуб „Дръстър” и деца от ОДК в 

традиционни местни и национални форуми и инициативи; 
• Разработване на Наредба за провеждане на Общински състезания по 6 вида спорт в 

три възрастови групи за момичета и момчета, юноши и девойки – основен етап на 
Ученически игри; 

• Общински състезания – основен етап на Ученическите игри 2016/2017 г. по  
спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, лека атлетика и футбол за ученици; 

• Спортни мероприятия съвместно с Превантивен информационен център по 
зависимости, МКБППМН и СК на тема “Спорт срещу дрога!”, „Не на агресията в училище”, 
„Без тютюнев дим” и др.; 

• Организиране и провеждане на Общински турнири по шах, борба, баскетбол, футбол, 
плуване и приложно колоездене по случай Коледните и Новогодишни празници; 

• Номинация “Десетте най-добри спортисти на Силистра за 2016 година”. 
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Към настоящия момент спортно-състезателна дейност на територията на Община Силистра 
извършват над 25 клуба. В спортните клубове са обхванати над 1000 активно спортуващи 
деца и ученици от 7 до 19 години, мъже и жени. През изминалата 2016 г. спортните клубове 
са завоювали над 90 отличия от държавни международни и световни състезания. Община 
Силистра е подпомогнала същите с 60 000 лв. за текущата година по Наредба за условията, 
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. 

 
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни (МКБППМН) 
 
Възпитателни дела 
 

До 08.12.2016 година МК е образувала 41 възпитателни дела. От тях по 32 са 
наложени възпитателни мерки, 5 са прекратени и 4 предстои да бъдат разгледани. 
 
Превантивна дейност 
 

За четвърта поредна година МК реализира Лятна програма – клубове по интереси за деца 
от 8 до 18 години. Над 230 деца участваха в девет клуба по интереси – плуване, тенис, шах, 
танцова аеробика, приложно изкуство, театър и изкуства, млад скаут, пеене, риторика и 
култура на изразяване. Децата от Лятната програма получиха възможността да развият 
своите спортни и художествени умения, да посетят знакови места в града (музеи, 
художествена галерия, театър, исторически забележителности), да се запознаят отблизо с 
работата на Районното управление на МВР – Силистра и Районна служба ПБЗН. Програмата 
приключи с тържество – концерт на участниците. 
 

Отново за четвърта поредна година МК, ОСНВ и ПИЦ реализираха конкурсна сесия за 
ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. В рамките на сесията бяха 
одобрени и изпълнени 8 проекта в следните направления: превенция на трафика на хора, 
превенция на агресията, повишаване на здравната култура, превенция на зависимости. 
Общото одобрено финансиране беше в размер на 6562 лв. В предходните години на 
инициативата 2013 – 2015 година са реализирани успешно 29 ученически проекта с общо 
финансиране 20742 лв. В кандидатстващите групи участваха близо 130 деца и младежи, а 
очакванията им са идеите и посланията на проектите им да достигнат до близо 4000 техни 
връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло.  
 

През месец февруари МК съвместно с РЗИ, отдел „Образование и младежки дейности“, 
отдел „Култура“, ПИЦ и младежки организации реализира следните мероприятия: 
- Информационна кампания и музикален спектакъл за превенция на зависимостите във 
връзка с месеца на трезвеността; 
- „Послание за любов“ – оригинални обяснения в любов, които бяха излъчени на общинската 
видеостена, като се организира и среща между лицето, отправило посланието и адресата; 
- „Сватба за един ден“ на двойки младежи желаещи да „сключат брак“ за един ден; 
- Кампания „Не на тормоза в училище“ в училищата от общината – младежи–доброволци 
подариха  прегръдка и почерпка на ученици, отправили послания срещу тормоза  в училище. 
 

В рамките на Празниците на Силистра, МК организира съвместно с отдел „Култура“ две 
събития: 
- детски хепънинг „За децата на Силистра, с любов“, на 14.09.2016 г.; 
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- концерт „Не на агресията, да на песента и танца“ на 15.09.2016 год.  
 

МК организира среща – беседа с ученици, съвместно с ООС „Младост“ и РБ 
„П.Павлович“ за отбелязване на Деня на народните будители. 
 

Традиционно през месец декември МК реализира: 
- Кампания „Подарявам ти коледна усмивка“ - изнесени ателиета за изработване на 
коледни картички и раздаването им от младежи – доброволци; 
- Общинско състезание по безопасност на движението „Приложно колоездене” 
отборно, за момчета и момичета 10-12 години; 
- Футболни срещи в рамките на кампанията „Младежта срещу насилието и 
наркотиците“ в 2 възрастови групи: момчета 3-4 клас; девойки 8-12 клас. 
 
МКБППМН си партнира с РУ „Полиция“ – Силистра и ОУ „Кирил и Методий“ – Силистра за 
осъществяването на програмата на МВР „Детско полицейско управление“. 
 

МК участва като партньор, съвместно с Община Силистра и ПИЦ в провеждането на 
„Образователна панорама 2016“, организирана от Център за кариерно ориентиране при РИО 
на МОН – Силистра. Панорамата се проведе на 02.06.2016 г. с цел представяне на учебните 
заведения в община Силистра. 
 

Местната комисия продължи и тясното си сътрудничество с училищата от общината 
като съдейства за корекция на асоциално / рисково поведение, работи с деца, които са в 
рискова семейна или приятелска среда или са застрашени от отпадане от училище, оказва 
при нужда социална или възпитателна подкрепа чрез консултации, тренинги и беседи. 
 
Квалификационна дейност 
 

Съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“, МК организира две обучения 
за учители, педагогически съветници и други специалисти, работещи с деца и младежи: 
- Социално-педагогически интервенции по Подхода «Резилианс» на 10.03.2016 г. с 
лектор Албена Бонева председател на УС на Фондация „Ръка за помощ“ – гр.Добрич; 
- „Управление на гнева и контрол на агресивното поведение“, с лектор проф. д-р 
Даниела Тасевска, декан на Философски факултет във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и 
преподавател по психология на 20.04.2016 г. 

 
Превантивен информационен център 

 
Намаляване на риска от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества сред деца и 

младежи е един от основните приоритети в дейността на Превантивния информационен 
център по зависимости. Реализираните превантивни дейности и инициативи са насочени към  
предотвратяване на рисково поведение на децата и младите хора, свързано с употребата на 
наркотични вещества, чрез повишаване на техните знания, мотивация и лична отговорност 
към собственото здраве, както и формиране на умения за здравословно поведение, вземане 
на правилни решения и създаване на позитивни отношения с връстниците. През 2016 г. 
Превантивният информационен център по зависимости реализира следните инициативи в 
областта на първична превенция на употребата на наркотични вещества:  
-         Беседи и  обучения с ученици относно причините за употреба на наркотични вещества 
и влиянието им върху здравето на младите хора, етапите на зависимостта,  необходимите 
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жизнени умения  за водене на здравословен начин на живот.  Част от темите са „Животът е 
безценен! Не го заменяй с дрога!” за ученици от V-VІ  клас, „Зависимост от психоактивни 
вещества” и „Моят избор” за ученици от VІІ – ХІ клас. По време на обученията учениците от 
5 и 6 клас взеха участие в  различни казуси и игри, свързани с оценка на собствената 
ценностна система, себеуважение и възможностите за занимания със спорт и творчество; 
-      С учащите от 7 до 11 клас се проведоха разговори и дискусии за последствията от 
зависимостта от наркотични вещества; къде и към кого могат да се обърнат за помощ; 
решаваха казуси, свързани с търсене на алтернативно поведение. Обученията и срещите с 
младите хора им дават информация за проблемите, свързани с употребата на наркотични 
вещества, с правото им на мотивиран и осъзнат избор, дават им насоки за уверено поведение 
в сложни ситуации, осъзнавайки собствената си отговорност. В обученията се включиха 
около 160 ученици от 5 до 11 клас. 
-      Конкурс за рисунка, фотография и фотоколаж на тема „Цветовете на живота“ за ученици 
от   I-XII клас. Целта на конкурса е да се насърчи творческото мислене и умението на децата 
и юношите чрез средствата на изкуството да изразят личното си отношение към проблемите, 
свързани с употребата на наркотици, да показват различни алтернативи и отправят 
позитивно послание към връстниците си. Участие взеха 75 ученици, чиито творби са силно 
послание към всички деца и възрастни; 
-       Превантивна кампания „Цени своя живот”, проведена по повод 26 юни – Международен 
ден за барба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Кампанията  обхвана над 
90 деца и млади хора на възраст 11-18 години. По време на кампанията се проведоха дни на 
отворените врати в Превантивния информационен център  по следните теми: „Моят свят без 
наркотици” и „Знанието спасява. Направи своя избор”.  Участниците, чрез разиграване на 
различни казуси и работа по групи, имаха възможност да се замислят върху това, че 
причините, младите хора да посегнат към цигарите, алкохола и към наркотиците са 
различни, но винаги имат право на избор и че този избор е личен., както и колко е важно да 
се знае как да се прави позитивен избор в ежедневието; 
-     Програма „Алтернативно поведение и избори на младите хора”, в рамките на която  
проведохме: Великденско ателие "Писани яйца” и ателие „Вълшебни сурвачки и коледарски 
венци”; турнири по баскетбол, плуване и щахмат под мотото -"Здравето е ценно! Живей 
активно в свят без наркотици". Чрез реализиране на програмата Превантивният 
информационен център изпълнява една от най-важните си функции: да насочва вниманието 
на подрастващите към дейности, ангажиращи свободното им време, подкрепящи доброто им 
самочувствие и развитие, като в същото време предоставя възможност за избор. Различните 
дейности по реализиране на програмата обхванаха над 250 деца и младежи от различни 
възрасти, родители и учители; 
-       Пленер за детска рисунка „С красота и усмивка срещу наркотиците“ с участието на деца 
от Силистра, които заедно със своите родители имаха възможност да нарисуват красотата на 
нашия град, своя детски свят и мечти, и да отправят послания за независим от наркотиците 
живот. Чрез вълшебството на  усмивките си показаха, че това е прекрасен начин да се 
предпазят младите хора от наркотиците. В пленера се включиха около 40 деца от гр. 
Силистра; 
-     Конкурсна сесия за ученически проекти  „Младежта срещу насилието и наркотиците», 
която се реализа съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните. Конкурсната сесия дава възможност на 
ученически групи от гр. Силистра да се организират и реализират на практика своите идеи в 
следните направления: превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното 
поведение сред децата и младежите; превенция на употребата на психоактивните вещества 
(наркотици, алкохол, цигари); превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково 
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поведение; превенция на рисково поведение в интернет пространството; промотиране на 
пътна безопасност; дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на 
подрастващите и дейности, реализирани с прякото участие на родителите; 
-     През 2016 г. по конкурсната сесия бяха подадени, одобрени и финансирани общо 8 
проекта на обща стойност 6 561,54 лв. Непосредствено участие в организирането и 
изпълнението на проектните дейности, взеха 150 деца и младежи на различна възраст, а 
посланията и идеите на проектите достигнаха до близо 1 300 ученици, до техни родители, 
учители и до обществеността като цяло. Конкурсната сесия предоставя възможност да се 
реализират мероприятия и инициативи, които отговарят на интересите и потребностите на 
младите хора. Освен това членовете на групите, които участваха в реализирането на 
проектите придобиха опит при планиране и управление на малки проекти; работа в екип; 
осъществяване на партньорство с други организации. 
 
Издадени и разпространени следните информационно - образователни материали, свързани 
със зависимостите – наркотици, алкохол, цигари: плакат ”Път на зависимостта”; брошури 
„Марихуана” и „Амфетамини”; информационни линийки „Никотин” и „Алкохол”;  учебни 
седмични програми с превантивни послания за деца от 1 и 2  клас. 

 
 
  Здравеопазване   
 

На територията на Община Силистра работят една Детска кухня и четири Детски 
ясли, от които три на територията на гр. Силистра и една в с. Айдемир кв. Деленки. 
Функционират две яслени групи в детски градини: една в  ДГ “Нарцис” гр. Силистра и една 
в ДГ „Мир” с. Айдемир.  

С цел подобряване условията за отглеждане на децата бяха закупени елекроуреди и 
дигитална везна на обща стойност 2 882 лв. В Детска ясла «Ален мак» кв. Деленки бе 
подменено осветлението на  стойност 420 лв. Финансирането е от държавни дейности.  

Със средства предоставени с решение на Общински съвет – Силистра рента от 
земеделска земя за Детска ясла „Ален мак” бяха закупени компютърна конфигурация и 
аудио система на стойност 1489 лв.,  

В детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и възпитание 
на децата, както и квалифициран персонал, който се грижи за тях.    

През 2016 г. в Детска кухня  се е приготвяла храна  среднодневно за 221 деца. Менюто 
е съобразено с възрастовите особености на децата, на всеки родител се дават индивидуални 
препоръки за правилното хранене на детето. Използват се качествени продукти, които 
гарантират здравословното хранене на децата, ползващи услугите на Детска кухня. 

Приходите от събрани такси към 31.12.2016 г. са: Детски ясли – 68 458,35 лв., Детска 
кухня – 94 569,37 лв. или общо 163 027,72  лв. при  годишен план 155 000 лв. За същия 
период през 2015 г. събраните такси са 145 177,14 лв. Приходите към 31.12. 2016 г. са със 
17 850,58 лв.  в повече за същия период за 2015 г. В детските ясли събраните приходи са с 
4 817,35 лв. повече от 2015 г. Проведените  леглодни  към 31.12.2016г. са 36 883, а през 
2015г.- 33 617- разлика 3266 леглодни проведени повече в 2016г.  Приходите от детска 
кухня са с 13 033,23 лв. в повече  от  2015г.  

В детските градини и училищата са разкрити 33 здравни кабинета. В тях работят 26 
медицински сестри и фелдшери.  Всички кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. През 2016 г. здравните кабинети са снабдени с 
необходимите лекарства, консумативи и инструментариум на стойност 5527 лв./държавен 
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бюджет/. В част от кабинетите е подменено обзавеждането на стойност 7032 лв. Във всяко 
детско и учебно заведение има подготвена и се реализира програма за здравна промоция.  

 
 

Хуманитарни дейности – култура 
 
Регионална библиотека «Партений Павлович» 

Утвърди се като водещ културен институт от регионално и национално значение и 
притегателен център за жителите на Силистра и региона;  насърчава четенето със специално 
внимание към деца и юноши; разширява обхвата на предлаганите услуги и ускорява 
процесите на автоматизация при тяхното предоставяне за потребители; създава нови 
партньорства и реализира съвместни проекти; разширява тематиката и обхвата на културната 
дейност;  обновява материалнотехническата база. 
         През 2016 година Регионалната библиотека в Силистра отчете повишаване броя на 
читатели, заемана литература и посещенията в сравнение с предходните години. 

РБ „Партений Павлович” успешно реализира разнообразни културни прояви: 
инициативи, конкурси, обучения и семинари, изложби, представяния на книги, партньорства 
между институции и НПО: 

• „Библиотеките днес” - участие в Национален форум 29-30 ноември 2016 г. по 
договор ФБМГ-14 / 11.11.2016 г. : Представители на 33 библиотеки от област Силистра; 1960 
лв. от Фондация „Глобални библиотеки – България”; 

• „Ако животните можеха да говорят” – конкурс за есе на Регионална библиотека – 
Силистра в сътрудничество с г-н Емил Радев, Посланик на библиотеките в ЕС. Награди - 
посещение на победителя в конкурса Тихомир Живков Тодоров,  в Европейския парламент; 

• На животните с любов” – конкурс за рисунка на Регионална библиотека – Силистра / 
с предметни награди, осигурени от г-н Емил Радев, Посланик на библиотеките в ЕС;  

• „Европейски хоризонти” – участие на представител на РБ „Партений Павлович” 
Васил Тончев, в проект на  евродепутат Емил Радев: „Книжовното наследство - от буквата до 
дигиталната библиотека”. Презентиране дейността на Регионална библиотека „Партений 
Павлович” на 24 май 2016 г., както и на РБ «П.Славейков» - Варна, пред европейски 
депутати и Посланици на библиотеките в ЕС; 

 
Регионален исторически музей – Силистра съхранява 27 752 броя движими културни 
ценности в основен фонд и 3 721 в научно-спомагателен фонд. Осъществени са 11 изложби и 
богата образователна дейност за деца и младежи. Музеят се утвърди като партньор на 
Община Силистра при подготовка и провеждане на тържества, изложби и чествания на 
знаменателни дати и годишнини, за подготовката на Енциклопедия на Силистренска област. 
Съдържателна и разнообразна е научноизследователската дейност. С изключителен успех 
премина дарителската акция на РИМ «Искри от миналото – светлина за бъдещето», която 
обогати фонда на музея. В проведената нощ на музея с голям обществен интерес бе 
посрещната групата за исторически възстановки «Legio I Italica« – Свищов. Специалистите 
на музея представиха богатото културно наследство и добри практики на престижни форуми, 
сред които XІІ туристическо изложение „Уикенд туризъм” в Русе, във филм на Discovery 
Channel, посветен на ролята на Силистра по време на Кримската война и др. РИМ извършва 
фондова дейност за идентификация и инвентиране на културни ценности и за 
популяризиране на културното наследство пред туроператори. 
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Художествена галерия се утвърди като привлекателно културно средище за изложби и 
културни събития. За 2016 г. са подготвени и проведени 22 художествени изложби – общи и 
индивидуални, Европейска нощ на музеите в галерията, множество тържества и презентации.  
Реставрирани са над 30 живописни творби от богатия художествен фонд на галерията. 
Извършен е ремонт на бившата кинозала и Художествена галерия разполага с нова, 
съвременна концертна зала и скулптурно хранилище. С две малки зали е обогатена 
изложбената площ. В Художествената галерия са проведени 13 концерта, 11 презентации, 5 
представяния на книги, 8 училищни прояви, 8 делови срещи, 1 прожекция на филм. 
 
Природонаучен музей – Сребърна извършва събирателна, фондова и експозиционна 
дейности за популяризиране на природното богатство в езерото. През 2016 г. се отбеляза 25-
годишнината от Международния Екофорум «Сребърна» с разработки и доклади на деца и 
младежи. В музея се проведоха много от проявите, като най-атрактивна бе 
екоработилницата, съпътстваща престижния форум. За втори път е проведена Нощта в 
музеите – с концерт на Градски духов оркестър в залите на музея. С успех се провеждат 
прояви на учебни заведения и културни институции, Дни на отворените врати, по повод 
Европейските дни на наследството и Празничните дни на Силистра. Изцяло е подобрена 
визията на музея – с рехабилитация на пейки, беседка и съоръжения, с нови и атрактивни 
рекламни материали, обзавеждане с ратанова мебел и люлки за посетителите. Осъществени 
са благотворителни инициативи за деца в неравностойно положение от България  и Румъния. 
Инсталиран е голям плазмен екран за живо наблюдение, с бинокли и далекоглед. В резултат 
на активния маркетинг и реклама в местни и национални медии постоянно се увеличава 
броят на посетителите и степента на удовлетвореност.  
 
Общинско кабелно радио „Силистра” - предоставя обективна и актуална информация за 
гражданите на Силистра и жителите на общините Алфатар, Кайнарджа и Ситово. През 2016 
г. са осъществени 198 радиопредавания с 84 събеседници. 
 
Градски духов оркестър - реализирани концертни прояви, участия в ритуали и тържества в 
Община Силистра и в населени места от областта. 
 
Ансамбъл „Добруджа” -  популяризира българския танцов и песенен фолклор в страната и 
чужбина с проведени образователни концерти в училищата, читалищата на Община 
Силистра, участия във фестивали, културни прояви и самостоятелни концерти. В 
самодейните формации на ансамбъла участват над 130 танцьори, певци и музиканти от 
всички възрасти. Ансамбълът обединява четири танцови и две вокални формации с богат 
репертоар от етнографските райони на България.  
 
С ПМС № 45/6 март 2014 г. Кукленият театър в Силистра бе преобразуван в Драматично-
куклен театър като държавен културен институт. 
 
3D кино на „Латона Синема” в Дома на учителя.   
 
Народните читалища в Община Силистра – културно – информационни 
центрове в населените места 

 
С решение № 83/17.12.2015 г. Общинският съвет - Силистра  утвърди  Годишната 

програма за развитие на читалищната дейност в Община Силистра през 2016 година, която е 
в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
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читалищата в общината предложения за дейността им през 2016 г., съобразена с Общинския 
план за развитие на Община Силистра през периода 2014-2020 и управленската програма на 
кмета на Община Силистра през мандат 2015-2019.  

Програмата за развитие на читалищната дейност подпомогна годишното планиране в 
областта на културата,  допринесе за обогатяване на културния живот, за изпълнението и 
популяризирането на читалищните дейности, в синхрон с Културния календар на Община 
Силистра през 2016 година. Тя се оказа ефективен инструмент за осъществяване на 
културните дейности и за утвърждаване на Община Силистра като привлекателен културен 
център за иновации и творчество. 

Народните читалища в Община Силистра са традиционни, самоуправляващи се 
български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-
просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища. 

Народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. Те съхраняват 
българския дух и традиции и осъществяват разнообразна културна дейност като съвременни 
културно-информационни центрове.  

В Община Силистра съдебно регистрирани са 23 читалища. Те са вписани и в 
Регистъра на  народни читалища към Министерството на културата.  

В Община Силистра 22 народни читалища развиват дейност: 
 - Народно читалище „Доростол – 1870” – Силистра; 
- Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1966” – Силистра; 
- Народно читалище „Дръстър – 2012”; 
- Народно читалище „Пробуда – 1940” с. Калипетрово; 
- Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук; 
- Народно читалище „Просвета – 1907” – с. Проф. Иширково; 
- Народно читалище „Възраждане – 1940” – с. Сребърна; 
- Народно читалище „Светлина – 1906” – с. Смилец; 
- Народно читалище „Иван Вазов – 1941” – с. Срацимир; 
- Народно читалище” Паисий Хилендарски – 2006” – с. Айдемир; 
- Народно читалище „Родолюбие – 2006” – с. Айдемир; 
- Народно читалище „Димитър Благоев – 1930” – с. Ветрен; 
- Народно читалище „Заря-1957” – с. Брадвари; 
- Народно читалище „Христо Ботев – 1941-Българка” с. Българка; 
- Народно читалище „Васил Левски – 1941” – с. Българка; 
- Народно читалище „Самообразование – 1942” – с. Йорданово; 
- Народно читалище „Иван Богоров - 2012” – с. Богорово; 
- Народно читалище „Йордан Йовков – 1942” – с. Казимир; 
- Народно читалище „Светлина – 1942” – с. Главан; 
- Народно читалище „Зора- 1961” – с. Сърпово; 
- Народно читалище „Чудомир – 2012” – с. Поп Кралево; 
-Народно читалище „Ламбриново – 2013” в - с. Полковник Ламбриново; 

Народно читалище „Д-р П. Вичев” – с. Айдемир не е представило предложения за 
дейността си през 2016 г., съгласно чл. 26 а, ал. 1 от Закона за народните читалища. 
Читалището не получава субсидия. С решение на Общинския съвет бяха отнети сградите от 
читалището, поради нестопанисване и неизползване. 

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата в Община 
Силистра през 2016 г. бе в размер на 354 000 лева, при 50 субсидирани бройки, като 
стандартът за една субсидирана бройка е 7 080  лева. Субсидиите се разпределят  при 
стриктно спазване на чл. 23 от Закона за народните читалища и изработен от 
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Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите и НСОРБ 
„Механизъм за разпределение на годишната субсидия за читалищата”. 

Община Силистра се отличава с развита културна инфраструктура и с фестивални 
прояви, за които съществен е приносът на народните читалища на територията на общината. 
Те активно работят за съхранение и развитие на духовните ценности, за изпълнение на 
дейностите от Общинския културен календар, като устойчив фактор за развитие на местните 
общности.  

Активно е взаимодействието на Община Силистра с народните читалища, които 
участват във всички общински културни прояви. Те представят своята дейност и културни 
продукти на национални и международни фестивали и са носители на много отличия. При 
анализа и оценката за въздействието от дейността на народните читалища в местните 
общности, се отчете наличието и работата на Клубове на инвалида и пенсионера, чиято 
издръжка е от общинския бюджет: в Силистра са 7 клуба, в Калипетрово – 2, в Айдемир – 2, 
в с. Проф. Иширково – 2, по един клуб в Сребърна, Смилец, Срацимир, Брадвари, Ветрен, 
Главан, Богорово, Казимир, Бабук, Поп Кралево, Българка, Йорданово.  
  
През 2016 г. бяха тържествено отбелязани:  
110 години от създаването на НЧ“Светлина – 1906“- с. Смилец;  
75 години от откриването на НЧ „Иван Вазов – 1941“-с. Срацимир; 
50 години от създаването на АНТП „Силистра“ при НЧ „Доростол – 1870”; 
50 години – НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1966“- гр. Силистра и 25 години ТА „Ритъм“;  
25-годишен юбилей на ФГ“Добруджа“ при НЧ „Доростол – 1870”; 
10 години от основаването на НЧ“Родолюбие“- с. Айдемир; 

За втора поредна година се проведе среща на ръководството на Община Силистра с 
представителите на читалищата по повод 1 март – Ден на любителското художествено 
творчество. 

Представители на народните читалища и НПО от Община Силистра участваха в няколко 
модула на обучение на тема: „Възможности за финансиране на проекти на НПО и читалища” 
по проект „Неправителственият сектор – активен участник в процеса на формиране и 
изпълнение на публични политики в Община Силистра”, осъществен от СНЦ „Дунавски 
център за обучение и развитие” – Свищов, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа 
на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г. Проектът се реализира с активната подкрепа на Община Силистра. Разработени 
са стратегически документи:  „Стратегия за активно участие на НПО на територията на 
Община Силистра в процесите на вземане на решения и формиране на политики на 
общинско и регионално ниво” и „Правилник за организацията и дейността на Обществения 
консултативен съвет в Община Силистра”. Изграден и повишен е капацитетът на НПО-
сектора в общината чрез три обучения. През 2016 г. Община Силистра запозна 
председателите на читалища с новите Правила на Министерството на културата за 
предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните 
читалища със срок за кандидатстване 31 август 2016 г. Предложенията на читалищата бяха 
съгласувани и подкрепени от Община Силистра. Съгласно Писмо на Министерството на 
културата № 91-00-27/21.12.2016 г. субсидираната численост за 2017 г. за Община Силистра 
е завишена с 1 субсидирана бройка, разпределена по 0.25 субсидирана численост за четири 
народни читалища: НЧ „Дочо Михайлов – 1906” с. Бабук, НЧ „Заря – 1957” с. Брадвари, НЧ 
„Родолюбие – 2006” с. Айдемир и НЧ „П. Хилендарски - 2006” с. Айдемир.  

Всички народни читалища в Община Силистра разполагат с материално-техническа база 
за извършване на дейности. Читалищните настоятелства полагат грижи за нейното 
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поддържане.Почти всички читалищни сгради се нуждаят от ремонт и поддържане, особено 
сградите на НЧ „Родолюбие – 2006” и НЧ „П. Хилендарски – 2006” в с. Айдемир. 

 
Опазване на културната идентичност на града и общината, стимулиране създаването 
и потреблението на културни продукти и събития с висока художествена стойност 

- Културно многообразие - интересен културен календар през 2016 г., иновативни 
културни събития, равнопоставен достъп  до култура, свободно участие в културните 
процеси за създаване и потребление на културни продукти; 

- Разгръщане на творческия потенциал, изява и подкрепа за местните творци и таланти 
с акцент върху високо художествено качество и съхранена културна памет;  

- Партньорство с младите хора, НПО, народните читалища, Филиал Силистра на 
Русенския университет «Ангел Кънчев», с творците, бизнеса и медиите за създаване и 
разпространение на качествени културни продукти. Средствата за реализиране на 
културните изяви от културния календар са осигурени от бюджета на Община Силистра - 
Дейност 759 „Други дейности по културата” – второстепенен разпоредител по бюджета,  на 
обща стойност 84 000 лева. 

 
Силистра – европейски фестивален град, с творчески дух, културна идентичности  и  
традиции 
Силистра – домакин на международни, национални, регионални и общински  прояви в 
културния календар: 
Международни културни събития: 
- XXІ Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното 
приятелство” се проведе под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов 
от 17 до 21 май 2016 г., с подкрепата на Министерството на културата. Той се утвърди като 
неповторим празник на танцовото изкуство, уникален с участието на детски формации от 
Силистра и чужбина: Културна академия "Шивам Нрутия" гр. Вапи, щат Гуеджарат, Индия; 
Ансамбъл за народни танци „Флориле Бъръганулуй” гр.Слобозия, Румъния; Фолклорен 
танцов театър „Посмишка” г.Тернопол, Украйна. 

Във фестивалната програма участваха всички силистренски детски танцови състави: 
Ансамбъл „Добруджа”; Ансамбъл „Ритъм” към НЧ „Св.св. Кирил  и Методий - 1966”; Детска 
фолклорна формация „Добруджанче” към НЧ „Доростол -1870”; Детска фолклорна танцова 
формация „Гребенци“  при ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Силистра; „Б-2” балет при НЧ „ 
Дръстър 2012” – гр. Силистра; „Лиденс” балет към НЧ „Доростол -1870; „Аксел” балет към 
Обединен детски комплекс;  Клуб по спортни танци „Елеганс” към НЧ «Дръстър – 2012»; 
Танцов център „Импресия” към НЧ”Доростол-1870”. По време на фестивала над 350 деца 
изявяват своя талант в дефилета, ателиета, конкурси, в богатата концертна програма, 
доставяйки радост на силистренци и гостите на града.   
-  Единственият в България Летен европейски университет се провежда в Силистра. 
Организатори са: СУ"Св. Климент Охридски", Институтът по Европейско право, Френският 
културен институт в София, Международният център за европейски изследвания в Ница, 
университетите в Букурещ и Слобозия, както и общините Силистра и Слобозия. Форумът 
събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират проблемите на правовия 
ред на Европа. В рамките на международната проява градът ни е обявен за лятна европейска 
столица на България. През месец август, от 5 до 8 август 2016 г. се проведе 13-то издание  на 
Европейския летен университет.  
- XІІ Международен събор на хоровете от крайдунавските страни в Силистра, 29-30 
октомври 2016 г.под наслов „Дунав – река на приятелството и песента” популяризира 
богатите музикални традиции на Силистра. Културната проява бе организирана от Община 
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Силистра, НЧ „Доростол – 1870”, Български хоров съюз и Смесен хор „Седянка”. Проведе се 
под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, със специалното участие 
на Теодосий Спасов – „Артист на мира” на ЮНЕСКО, удостоен с грамота на кмета за принос 
в духовното развитие на Силистра по случай Деня на народните будители. В разнообразната 
фестивална програма участваха хорови състави от България и Румъния: хор „Камерата 
Данубий” – Кълъраш, туристически хор „Средногорски звуци” – Стара Загора, хор „Железни 
струни” – Разград, Смесен хор „И.Д. Киреску” – гр. Черна вода, Смесен хор „Седянка”. 
- Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна – с участници от България и 
Румъния и богата фестивална програма. 
 
Национални културни прояви: 
- X Национален конкурс за добруджански изпълнители «С песните на Васила 
Вълчева»; 
- Петнадесети Национален конкурс за поезия „Любовта е пиянство или пиянство от 
любов”; 
- XІІІ Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” в с. Сребърна; 
- Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени” – Силистра, 
проведен на 11 септември 2016 г. с участието на формации от Силистра, Варна, Вълчи дол, 
Крушари, Полски Тръмбеш, Главиница; 
- XX Национален пленер по изобразително изкуство „Човек и природа” във Ветрен, с 
тематична изложба на творби от пленера. 
 
Регионални културни прояви:  

- Традиционен празник на кукерите и маските – Айдемир; 
- Фестивал на динения мед в с. Смилец; 
- Празник  в с. Богорово; 

      -     VІ-ми Фолклорен събор”Земята и хората”-  с. Бабук;           
-  Празник „Пъстра добруджанска трапеза” в с. Полк. Ламбриново 

      -    Първи фолклорен събор "На мегдана,  край чешмата в село Бръчма” празник в с. 
Българка. 
 
Общински културни прояви: 
- Реализация на програмите: „Пред олтара на свободата”, посветена на 10-ти февруари – 
138 години от Освобождението на Силистра, 19 февруари – възпоменателна проява за 
отбелязване на 143-годишнинаната от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, 
тържествено отбелязване на Националния празник Трети март – Ден на Освобождението на 
България от османско иго. Ритуал по издигане на националното знаме, поднасяне на венци и 
цветя пред паметника на Стефан Караджа, концерт на формация «Двуглас»; Тържествена 
церемония за отбелязване на  71 години от Дравската епопея и 112 годишнина от създаването 
на 31-ви Силистренски пехотен полк - Железния; Тържествен ритуал за отбелязване Деня на 
храбростта и Празник на Българската армия – 6 май; Тържествен ритуал по случай 2 юни - 
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България; 18 юли – 
тематична проява «Левски в детските очи», посветена на 179 годишнината от рождението на 
Васил Левски, съвместно с Общински комитет «Васил Левски»;   
- Програма за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на 
България в нея; 
- Тържествени прояви за отбелязване на Деня на Съединението – 6 септември, Деня на 
независимостта на България- 22 септември, 1 октомври – 76 години от възвръщането на 
Южна Добруджа към България; 
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- „Пролетни игри и песни” – традиционен общински преглед на читалищните 
художествени състави на различните етноси – 4 дни. В прегледа участваха  20 народни 
читалища с над 35 художествени колектива и 450 самодейци от Община Силистра. Те 
представиха културното многообразие и традиции с богата програма на всички 
художествени формации от народните читалища; 
- Трети Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет 
солнце”  – областен етап; 
- Програма „Майски празници на културата”, 9 май - Ден на Европа и Ден на победата; 24 
май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – празнично 
шествие, концертни изяви, срещи на кмета с отличници и изявени учители; 
- Нощ в  музея” в Регионален исторически музей - гостуване на група за исторически  

възстановки "Първи Италийски  легион" към Съвет за туризъм - гр. Свищов и представяне на 
резултатите от археологическите проучвания през 2015 г.; 
- Европейска нощ в музеите – в Природонаучен музей – Сребърна и Художественна 

галерия; 
- На 24 юни 2016 година, по повод празника Еньовден, Община Силистра, дирекция 
„Хуманитарни дейности”, отдел „Култура” и Регионален исторически музей, гр. Силистра 
организираха празник "С билки и песни на Еньовден". В проявата се представят 
автентични носии от Добруджанския край и ретро занаяти от бита на българина, представени  
от НЧ „ Светлина 1906” – с. Смилец, НЧ „ Иван Вазов 1941” – с. Срацимир, НЧ „ П. 
Хилендарски 2006” – с. Айдемир, НЧ „Светлина 1942” – с. Главан. Местните фолклорни 
групи: ФГ „Добруджа” към НЧ „Доростол 1870” – Силистра, НЧ „ Пробуда 1940”- с. 
Калипетрово, ФА „Добруджа”-Силистра представиха интересни песни, игри и танци, 
характерни за празника и региона ни. Празникът започна с бране на билки от ранни зори, чай 
за всички, богата музикална програма с  демонстрация на народни занаяти, обичаи и носии 
от Добруджанския край.  

В конкурса за изработка на красив еньовденски венец се включиха много деца, които 
по-късно заедно със своите родители извиха голямо празнично хоро под съпровода на 
ансамбъл „Добруджа” – Силистра. 
- Общоградски празник, посветен на Първи юни – Международен ден на детето;  
- Програма „Дунав – река на приятелството и диалога” с разнообразни културни прояви 
по случай Международния ден на река Дунав – 29 юни;   
- Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с актрисата Илиана Балийска;  
- За първи път в Силистра и при голям интерес от гражданите се проведе Конкурс 
«Дръстър» за елегантност на ретро и класически автомобили в Дунавския парк, 
организиран от Спортен клуб «Българска автомобилна слава», Български автомобилен клуб 
«Ретро» и Община Силистра; 
- Програма с многообразие от културни прояви: „Европейски дни на наследството - 
Празнични дни на Силистра - Кръстовден” от 1 до 30 септември 2016 г. с кулминация 
на проявите на 14 септември – тържество, концерт на Б. Т. Р. и Джон Лоутън, 
празнична заря; Подгряваща младежка рокгрупа Blood sugar от Силистра; 
- Програма „Празници на българския дух и традиции”, посветени на 1 ноември – Ден на 
народните будители;  
- Общински фестивал на изявени индивидуални изпълнители, инструменталисти и оркестри 
на добруджанския фолклор „Славеите на Добруджа”; 
- Програма с разнообразни културни прояви: „Коледна звезда за Силистра”;  
- 6 декември – «Около елхата»- запалване на коледно-новогодишните светлини в Силистра. 
Празничната вечер с присъствието на Дядо Коледа, Музикална студия „До ре ми”, Балет 
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„Аксел” и Театрално студио „Артистик” към ОДК, Клуб „Елеганс”, „BLOOD SUGAR”, , 
Ансамбъл „Ритъм”; 
- Вълшебни работилници за деца: за боядисване на великденски яйца преди Великден и за 
изработване на сурвакници и коледарски венци преди Коледа; 
- Инициатива «Подарявам ти коледна усмивка» на Община Силистра и Местната 
комиссия /МКБППМН/ - за изработване на картички- подарък за граждани и институции; 
-  ХХІІ-ри фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине” – Силистра, 2016 
г.  С участието на  коледарски групи при НЧ”Дръстър-2012”;  НЧ”Просвета-1907” 
с.Проф.Иширково;  НЧ”Дочо Михайлов-1906” НЧ”Родолюбие-2006” с.Айдемир;  
НЧ”Пробуда-1940” с.Калипетрово;  НЧ”Иван Вазов-1941” с.Срацимир;  КИП „Хари-3” 
с.Калипетрово;  НЧ”Доростол-1870”; Детска коледарска група при СОУ”Н.Й.Вапцаров”; 
Младежка коледарска група при НЧ ”Светлина – 1906”  с.Смилец; Детска коледарска група 
”Гребенци ” при ОУ Св. св. „Кирил и  Методий „ гр. Силистра; 
- Посрещане на Новата 2017 година на площад „Свобода” с празнично веселие – 
фолклорен оркестър «Истър» и заря. 
 
Концерти на утвърдени български изпълнители и художествени формации с високо 
качество на предлагания културен продукт: 
- Концерт на Даниел Спасов и Милен Иванов – формация „Двуглас”, солисти на 
„Мистерията на българските гласове”; 
-  Музикален спектакъл „That’s AMORE”- „Това е любов”, посветен на празника на любовта 
и виното, с участие на гост-звездите: тенорът Морио  Николов,  сопраното Валентина 
Корчакова, актрисата Деляна Хаждиянкова и баритонът  Христо Сарафов; 
- „Изгарям” – концерт на Георги Христов; 
- Спектакъл „Червената или черната” на Влади Въргала с Тезджан Ферад – Джани; 
- Концерт на Теодосий Спасов и Фолк квинтет; 
- Концерт на Фолклорен ансамбъл „ТРАКИЯ”; 
- Спектакъл «Царицата на чардаша» на Държавна опера – Русе; 
- Концерт на световноизвестни фолклорни формации от Чили и Колумбия; 
- Юбилеен концерт на Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, по случай 65 години 
от създаването му; 
- Спeктакъл „За теб” от Яна Борисова, реж. Петър Кауков, сценограф Никола Тороманов,   
участват Христо Мутафчиев и Станимир Гъмов; 
- Оперетен спектакъл «Графиня Марица» на Държавна опера – Бургас, с участието на 
Валентина Корчакова и Марио Николов; 
- Концерт на Трио «Тенорите»; 
- Спектакъл «Пътят на Афродита» по текст на Исабел Алиенде на актрисата Бойка Велкова 
от Народния театър «Иван Вазов»; 
- ”Под небето на Париж”- музикален спектакъл на Държавна опера Бургас, с участието на 
Валентина Корчакова, Марио Николов, Деляна Хаджиянкова, Христо Сарафов. 
  
Концерти на изявени творчески формации от Силистра 
- Великденски концерт на оркестър «Еделвайс» и Школа за народни танци «Калипетровци»; 
- 25години с фолклорна група «Добруджа» при НЧ «Доростол – 1870» - юбилеен концерт; 
- Юбилеен концерт, посветен на  50 години от  основаването на НЧ "Св. св. Кирил и 
Методий -  1966” - Силистра  и 25 години Танцов ансамбъл "Ритъм" при  НЧ "Св. св. Кирил и 
Методий-1966”;    
- Юбилеен концерт „ 15 години с Група за стари  градски песни  „ РЕТРО“  при  НЧ 
“Доростол-1870»;  
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- ”50 години Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра”  при  НЧ“Доростол-1870“; 
- „20 години Фолклорна група „Златен клас”при НЧ „Доростол- 1870”- юбилеен концерт; 
- „Ритмите на Добруджа” -  концерт на Фолклорен ансамбъл  „Добруджа”; 
- „Магията на танца” -  концерт на Танцов ансамбъл „Ритъм” при НЧ    „Св. св. Кирил и 
Методий – 1966” – Силистра; 
- Детски хепънинг „За децата на Силистра, с любов, посветен на Празника на града;   
- „Не на агресията, Да на песента и танца” - Концерт на детски и младежки художествени 
колективи от Силистра; 
- Концерти на Градски духов оркестър – в Дунавския парк и коледен концерт с приятели; 
- Концерти на Клуб «Амадеус», Балет «Аксел», Музикална студия «До Ре Ми» и Балет 
«В2», Вокална студия «Мегатон», Рокконцерти на младежки групи, спектакли на Театрално 
студио «Артистик» при ОДК. 
 
Създаване на условия и подкрепа за художествените изяви на творческите формации и 
талантите от всички поколения  

Община Силистра, Отдел „Култура” работи с всички творчески формации. Постоянно е 
взаимодействието с: Музикална студия „До Ре Ми”, Вокална студия „Мегатон”, детски и 
младежки театрални състави, Вокална група към ДФФ „Добруджанче”, В2 Балет, Балет 
„Аксел”, Балет „ЛиДенс”, рок групи, фолклорни клубове, Обединен детски комплекс, 
Ученически парламент, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; Дружество 
на Съюза на българските художници, народни читалища, Литературно сдружение „Реката и 
приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера и др. Оказва се съдействие за 
представяния на нови книги и автори, тематични изложби, ученически инициативи и прояви 
на културни институти, творчески, музикални, певчески и танцови формации. Активно се 
подпомага дейността на народните читалища и техните инициативи.  
 
Културни прояви, утвърждаващи принципите на толерантност, добронамереност и  
диалог между културите – 1500 лв.: 
- Съвместни инициативи и дейности с Общинския съвет за сътрудничество по етнически и 
интеграционни въпроси; 
- Изпълнение на дейностите от План за действие на Община Силистра за подкрепа на 
интеграционните политики 2015-2020; 
- През 2016г. се реализира проява «Слънцето свети за всички»,  посветена на приятелството и 
8 април - Международен ден на ромите с богата програма в село Бабук. Организатори бяха 
Община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 
въпроси към Община Силистра, Кметство Бабук и Народно читалище „Дочо Михайлов” - 
село Бабук. В програмата участваха самодейни групи към НЧ „Дочо Михайлов 1906”, деца 
от детската градина „Здравец“ в с. Бабук, както и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
– село Калипетрово; 
- Ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация “Дъга на толерантността“, 
посветен на Международния ден на етническата толерантност; Темата бе „Обичаите на 
етносите в моя край”, с участието на 80 ученици  от Област Силистра; 
- Празничен Концерт «Изкуство за толерантност» на НЧ «Доростол – 1870»; 
- Традиционна викторина на тема: “Какво знаем за Таньо войвода?” и организиране на 
четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”- от Силистра се включиха ученици, 
успешно представили се във викторината-конкурс от СУ „Н.Й.Вапцаров” – Силистра, ПЗГ 
„Добруджа” – Силистра и ПМГ „Св. Кл. Охридски” - Силистра, както и учители и музейни 
специалисти.; 
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- През 2016 г.традиционно бе обявена викторина “По пътя на Шейх Бедреддин” във връзка с 
Международния ден на толерантността.Отличените ученици ще бъдат обявени през пролетта 
на 2017 г. 
 Периодично  провеждаме информационни кампании, свързани с религията и празниците 
на ромската общност през годината - дипляни и  постери, радиопредавания, публикации в 
местния печат и срещи с ученици, студенти и хора от третата възраст. 
 Съвместно с Доростолска митрополия и Община Силистра се разработват програми за 
отбелязване на светли християнски празници и благотворителни инициативи. В 
партньорство се осъществява една прекрасна инициатива – във всяко населено място на 
Община Силистра да се съгради или възстанови храм или параклис с камбана. 
 По решение на Светия синод всяка година, третата неделя след Петдесетница, в Силистра 
се чества паметта на 23-те Доростолски християнски мъченици.  
 
Утвърждаване на Силистра като съвременен център на съхраненото 
културно наследство – фактор за икономическо, културно и социално 
развитие – древен, модерен и творчески град с европейска идентичност  

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов бе удостоен с високо отличие от 
Официалното представителство на уникалните селища в Европа, Клуб на българския 
културен и научен елит, със златен печат, сертификат и монета. Високото отличие е 
признание за извършената работа по три оценъчни  критерии - "Историческо и културно 
наследство", "Уникални природни дадености" и "Инвестиционни възможности за развитие" 
на град Силистра. Връченото отличие “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” дава на Силистра официален 
почетен статут на европейски град с висок престиж и обществено признание за съхраняване 
на културното наследство и уникални природни дадености. 

С Решение на Общинския съвет Община Силистра е пълноправен член на Сдружението 
„Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо наследство”. 

С решение № 308/30.08.2016 г. Общинският съвет - Силистра даде съгласие за 
присъединяване на територията на Община Силистра към „външна преходна зона” на 
потенциален Биосферен парк „Сребърна”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” на 
ЮНЕСКО и упълномощи кмета на Община Силистра да подпише Декларация за участие на 
Община Силистра в Биосферен парк „Сребърна” и формата за номинация пред ЮНЕСКО. 

Извършена бе последователна и отговорна работа от страна на Община Силистра, във 
взаимодействие с МОСВ, РИОСВ – Русе, Българска фондация «Биоразнообразие» и всички 
заинтересовани страни, за изпълнение на  изискванията на Севилската стратегия.  Успешно 
бе сътрудничеството за изпълнение на всички дейности и изисквания по проект «Подготовка 
на процеса на ревизия на мрежата от Биосферни резервати в България». В резултат на 
извършената работа и изпълнение на всички изисквания – от 17 природни резервати в 
България, само 4 са предложени от Националния комитет по Програмата «Човекът и 
биосферата» за сертифициране от ЮНЕСКО като биосферни паркове от съвременен тип: 
Поддържан резерват «Сребърна», заедно с Национален парк «Централен Балкан», Резерват 
«Червената стена» и Резерват «Узунбуджак». 
 
Прилагане на ефективни политики за реализиране на приоритетите: 
- Изграждане на културната инфраструктура в общината, насочена към опазване, съхранение 
и популяризиране на културното наследство; 
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- Реставрация и консервация, експониране и социализиране на културното материално 
наследство с научна, археологическа и културна стойност; 
- Осигуряване на достъп до култура за всеки гражданин и гост на Силистра чрез стимулиране 
потреблението на културни продукти и услуги; 
- Активен маркетинг и реклама за популяризиране на града ни като привлекателно място за 
отдих и забавления, като дестинация за културен, фестивален, екологичен, религиозен и 
други видове туризъм; 
- Общност от „Посланици- силистренци” - успели наши съграждани и приятели на града, 
които чрез своята дейност допринасят за положителния имидж на Силистра в България и 
чужбина; 
- Създаване на комплексен туристически продукт на културно-историческо наследство, в 
който да се интегрират всички културни ценности; 
- Приоритизиране на обектите за реставрация, консервация и адаптирането им в парковата 
среда на града и тяхното популяризиране – сайт, албум, туристически пътеводител на РИМ – 
Силистра; 
- Повишаване на познанията и стимулиране на интереса към историята и наследството на 
града чрез образователни и културни инициативи; 
- Съхранение и споделяне на културното наследство в откритите пространства на града; 
- Осигуряване на широк достъп до културните ценности; 
- Създаване на партньорства с туроператори и провеждане на ефективен маркетинг за 
популяризиране на културно-историческия туристически продукт; 
- Прилагане на политики за активно участие на заинтересованите страни в творчески 
дейности. 
 
Инвестиции и проекти 
 

За реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град 
Силистра за периода 2014-2020 г. Община Силистра разработи Инвестиционна програма. 
Финансовия ресурс за изпълнение на Програмата възлиза на 17 900 372,25 лева. На 19 март 
2016 г. е одобрена Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. по 
процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16PFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма 
"Региони в растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност 19 877 790,14 лева, като  17 900 372,25 
лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 977 417,89 лева са собствен принос и финансов 
инструмент.  Програмата включва реализация на основни проекти в следните инвестиционни 
приоритети: 

• Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 
жилищни сгради: 
 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради; 
 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

Община Силистра; 
• Инвестиционен приоритет „Градска среда”: 

 Обновяване на градска жизнена среда ул. „Симеон Велики“ и площад 
‚Албена“; 

• Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“: 
 Група дейности „Социална инфраструктура“ -  Изграждане на жилищна сграда 

за социални жилища; 
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 Група дейности „Културна инфраструктура“ -  Обновяване и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в Драматичен театър „Сава Доброплодни“; 

• Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“: 
 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“; 
Към Инвестиционната програма е изготвен и списък с резервни проекти с 

индикативна стойност 8 876 000 лв.(възлизаща на 50 % от определения общ ресурс на 
безвъзмездна финансова помощ), включващ Младежки дом и Общежитие за средношколци 
„Младост”). 

Обхватът на Инвестиционната програма  допринася за осъществяване на 
дългосрочната визия за развитието на града. Проектите, включени в програмата въздействат 
интегрирано за обновяване на инфраструктура, осигуряване на достъпност, привлекателност, 
подпомагане на устойчивия растеж, социално приобщаване, по-високо качество на живот. 
 
Общинска собственост  

 
Към 31.12.2016 г. в Община Силистра има съставени 7872 акта за общинска 

собственост, като 4651 от тях са действащи (останалите са отписани или преактувани на 
основание чл. 59 от Закона за общинската собственост). От тях актовете за имоти - публична 
общинска собственост са 833 на брой, а за имоти – частна общинска собственост са 3 818 
броя. През отчетния период са съставени 214 акта за общинска собственост, от които 24 за 
публична общинска собственост и 190 за частна общинска собственост. Състоянието на 
застроените имоти е различно – от много добро (сгради, в които е извършено саниране), 
нормално, до такива в много лошо състояние (рушащи се, с опасност от самосрутване, с 
разграбени дограми, течащи покриви и т.н.). Това основно е свързано с обитаването на 
имотите, при което наемателите/ ползвателите се грижат за тях, опазват от разграбване и т. н. 
В много лошо състояние са основно имоти, които дълги години не се използват, т. к. не са 
необходими на органите на местната власт, няма интерес към тях нито за наемане, нито за 
закупуване (повечето от тях са били включени в плана за приватизация през последните 10 
години). Поради системен недостиг на финансов ресурс, те не се охраняват, ремонтират и т. 
н. 

Управлението на собствеността се осъществява от ръководителите на звената, на 
които е предоставена за управление или от кмета на общината - за всички останали имоти. 
Освен грижата за поддържането й в състояние - годно за ползване (текущи и основни 
ремонти, заплащане на разходите по експлоатация и др.), то включва дейности по: 
снабдяването с необходими за дейността документи - регистрации, разрешителни, 
удостоверения; застраховане, организиране на охрана, промяна на предназначението, 
предоставяне безвъзмездно за управление на други юридически звена или отдаване под наем 
на свободни имоти или отделни обекти в тях и др. 
 
Извършени дейности по управление на общинската собственост през 2016 г.  

 
Цялата застроена публична общинска собственост, включително Дунавския парк, 

Градинката с паметника на 31-ви полк и гробищните паркове на гр. Силистра, както и имоти 
- частната общинска собственост (основно спортни обекти, клубове на пенсионера и 
инвалида, здравни служби, имотите - предоставени на общинските предприятия, на звена на 
държавна бюджетна издръжка) бяха застраховани след проведени процедури по Закона за 
обществените поръчки в ЗК „Надежда” АД. През 2016 г. са настъпили застрахователни 
събития в следните общински имоти: сградата на общинска администрация, НЧ „Васил 
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Левски” с. Българка, СОУ „Н.Й.Вапцаров”, Стадион „Луи Айер”, ООС „Младост”, сградата 
на читалището в с. Проф. Иширково, кметство с. Айдемир, сградата на бивша „Школа по 
изкуствата”, сградата на бивш „Дом на учителя”, помещение на ул. „София” № 2. За някои от 
посочените обекти са изплатени обезщетения. 

Моторните превозни средства са застраховани в ДЗИ. През 2016 г. са регистрирани 3 
щети, които са ремонтирани в оторизиран сервиз на застрахователното дружество.  

 
Предоставени за безвъзмездно управление на звена на общинска бюджетна издръжка 
(общински предприятия и други) 
 

Това са имоти, в които се осъществява изпълнението на определени общински 
дейности, като: депониране на битови отпадъци, управление и поддържане на общинския 
сграден фонд, организиране на общинските пазари и експлоатирането на зоната за 
кратковременно платено паркиране, извършването на различни обредни и социални услуги. 
Имотите са предоставени на общински предприятия, създадени по Закона за общинската 
собственост. 
 ОбП „Регионално депо за битови отпадъци” работи по утвърден „Експлоатационен 
план”, в който са залегнали най-съвременни технологии и методи за обезвреждане и 
неутрализиране на вредните и опасни емисии при обработка на инфилтрата, събиране и 
изгаряне на сметищния газ, опазване на въздуха, почвата и подпочвените води. През 2016 г. 
ОбП „Регионално депо за битови отпадъци” изпълнява дейността си, съгласно Комплексно 
разрешително № 180-НО/ 2007 г., актуализирано през годините, със строго регламентирани 
начини, методика и действия на изпълнение на технологичните изисквания.   
 Някои имоти, управлявани от ОбП “Обреди” имат нужда от сериозни основни 
ремонти и подобрения, като укрепване и смяна на дограмата на сградата на ул. „Ген. 
Скобелев”. Съгласно нормативните изисквания е необходимо да се огради целия гробищен 
парк с плътна ограда с височина 2 метра, както и да се осигури осветление и охрана. През 
2016 г. „Дом на покойника” е въведен в експлоатация. 
 ОбП „Дръстър” основно се грижи за събирането на наемите за общинските жилища, 
ремонти на жилищния и нежилищен фонд, поддържането на уличното осветление, 
сфетофарните уредби, хоризонталната и вертикална маркировка и др. През 2016 г. 
предприятието е събрало наеми за общински жилища в размер на 226 663,90 лв. Извършени 
са основни и текущи ремонти на 62 общински жилища, както и на Закрития плувен басейн, 
сградата на общинска администрация, Дунавски парк, бившите Младежки дом, 
Стоматологична поликлиника и Детска музикална школа, ОСУ „Дръстър“, ЕГ „П. К. 
Яворов“, Здравна служба в с. Сребърна, Детска ясла „Здравец”, ЦДГ „Радост”, „Роза 1” ЦДГ 
„Роза 2” и ЦДГ „Добруджа”, стадион „Луи Айер“ и др. 
 ОбП “Общински пазари и паркинги” - от предоставените за управление имоти на 
предприятието през 2016 г. са събрани общо приходи в размер на 238 192 лв., от които: такси 
маси – 87 285 лв., такси „Синя зона” - 136 009 лв., наем от паркоместа – 3 789 лв. и такси 
тоалетна – 11 109 лв. Основните проблеми по управлението все още са свързани с 
необходимостта от благоустрояване на общинския пазар, отговарящ на европейските 
изисквания. 
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ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие  
 
Стратегическа цел 1 Развитие на конкурентноспособна общинска икономика чрез 
осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на иновациите и 
използване на местния потенциал 
Приоритет 1.1. Подкрепа за развитие на конкурентоспособността на малкия и средния 
бизнес и подобряване на бизнес средата в общината 
 
Специфична цел 1.1.1 : Стимулиране на предприемачеството и диверсифициране на 
местната икономика 
1.1.1.1. В периода 25.10.2016г. до 09.08.2017г. фирма „Елика Елеватор“ ООД реализира 
проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“. Дейностите по проекта включват закупуване и внедряване в 
производство на CNC машина за лазерно рязане с фибро източник и CNC Хидравличен 
абкант. Въвеждането на автоматизирано високотехнологично оборудване е необходимо за 
подобряване на производствения процес и ресурсната ефективност, както и подобряване на 
качеството съществуващата продукцията. Оборудването е модерно, високопроизводително, 
енергоефективно и гарантиращо ефективен контрол на качеството и безопасност на 
производството, което пряко допринася и за опазване на околната среда - по-малко отпадъци 
от производството и по-нисък шум.  
Реализираният проект е на стойност 1 394 076.51 лева, от които 836 445.90 лв Безвъзмездна 
финансова помощ /БФП/ и 557 630.61 лв собствен принос.  

  
1.1.1.2. В периода 17.05. 2016 г. до 17.11.2017 г. фирма „Силома“ АД реализира проект 
«Подобряване на производствения капацитет на "СИЛОМА" АД по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“. Целта на тази инвестиция е да се модернизира и 
обнови съществуващото оборудване, което е физически и морално остаряло и неефективно. 
Новото оборудване, заявено за закупуване е високопроизводително, енергоефективно и 
отговаря на европейските норми и стандарти. 
Общата стойност на реализирания проект е 818 238.89 лв, от които 490 943.33 лв БФП и 327 
295.56 лв собствен принос. 
 
1.1.1.3. В периода 20.06.2016 г. до 20.12.2017г. фирма „Стеаринос“ ООД реализира проект 
„Подобряване на производствения капацитет в Стеаринос ООД“ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“. Предвидените за закупуване машини ще доведат до: 
подобряване на производствените процеси, добавяне на нови характеристики и подобряване 
на съществуващи продукти, разнообразяване на асортимента и внедряване на нови 
технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения 
процес. 
Общата стойност на реализирания проект е 621 295.56 лв, от които 372 777.34 лв БФП и 248 
518.22 лв собствен принос. 
 
1.1.1.4. В периода 20.06.2016 г. до 20.09.2017г. фирма „Хром“ АД реализира проект 
„Разширяване на пазарните позиции на "Хром" АД чрез внедряване на нови технологии в 
производствения процес“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
Успешната реализация на проекта ще допринесе за разширяване капацитета на "Хром" АД да 
произвежда и предлага конкурентоспособна продукция чрез подобряване на 
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производствените процеси, добавяне на нови характеристики или подобряване на 
съществуващите продукти, както и чрез повишаване ресурсната ефективност и ефикасност.  
Общата стойност на реализирания проект е 1 310 000.00 лв, от които 786 000.00 лв БФП и 
524 000.00 лв собствен принос. 
 
Специфична цел. 1.1.4.  Подобряване на инфраструктурата за развитие на бизнес 
 
1.1.4.1. През 2016 год. са изградени 960 м газоразпределителна мрежа в рамките на гр. 
Силистра и 4917 м извън града на обща стойност 2 000 000 лв. Газифицирани са 3 обекта 
общинска собственост – 90 000 лв, 2 промишлени обекта – 100 000 лв и 6 битови обекта – 
12 000 лв.  
 
Стратегическа цел  2 : По-висок жизнен стандарт на населението  чрез създаване на нови 
работни места,създаване на условия за качествена заетост, предоставяне на качествени 
публични услуги,  конкурентоспособно образувание и обучение, стимулиране на ученето 
през целия живот, социално включване и осигуряване на достъп до качествено образование, 
насърчаване на културния живот и спорта 
Приоритет 2.1: Подкрепа за заетост 
 
2.1.1 В периода 19.07.2016г. до 19.10.2017г. фирма «Камъшит – 98» АД реализира проект 
«Инвестиция в човешки капитал за нови перспективи“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Проектът предвижда разкриване на нови работни позиции в 
производството на "Камъшит-98" АД,  както и оборудване на новообособените работните 
места.  
Общата стойност на реализирания проект е 101 700.00 лв БФП. 
 
2.1.2 В периода 29.08.2016г. до 31.12.2017г. Община Силистра реализира проект „Център за 
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е подобряване 
качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и 
хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и предоставяне на 
възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за 
близките си. 
Общата стойност на реализирания проект е 874 876.05 лв БФП. 
 
2.1.3 В периода 22.07.2016г. до 22.02.2018г. фирма „ПВЦ Инвест“ ООД реализира проект 
„Създаване на нови работни места в ПВЦ Инвест ООД“ по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“. Целта на проекта е цел да създаде нови работни места и да осигури 
подходяща професионална среда за по-добро управление на уменията на 8 новонаети 
служители. 
Общата стойност на реализирания проект е 73 659.51 лв БФП. 
 
2.1.4. По проект «Обучения и заетост на младите хора»,  Договор № - ОЗМ – 1-07-10-19#1 
/ 28.01.2106 е осигурена заетост на 100 безработни младежи от община Силистра за период 
от 6 месеца. Получени са средства за работни заплати и осигуровки над 280 хил. лв. Период 
на изпълнение – февруари 2016 – август 2016 г.  
 
2.1.5 По проект «Да научим, да се включим! Мотивиране, обучение и включване в 
заетост на неактивни младежи», Договор №BG05M90P001-1.002-0065 по схема “Активни”. 
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Община Силистра и „Стройпроект” ООД са партньори на АРГИ Център. Идентифицирани и 
включени в мотивационно обучение и обучение за придобиване на квалификация на общо 45 
младежи до 29 г. от община Силистра. Назначени са 21 души по професиите „работник 
озеленяване” и „помощник в строителството”. Стойност на проекта – 286 500 лв. Период на 
изпълнение 19.04.2016 – 19.04.2017 г.;  
 
2.1.6. През периода 12.10.2016– 31.03.2017 се изпълнява Регионална програма за заетост за 
2016 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта са 18 работни места за 
работници – поддръжка на пълен работен ден. Средствата за работни заплати и осигуровки 
са в размер на над 30 хил. лв.;  
 
2.1.7. През м. декември 2016 г. от подадена заявка за разкриване на 14 свободни работни 
места по НП „Старт на кариерата” са  одобрени са 4 младежи до 29 години за работа в 
Община Силистра. Срокът на трудовите договори е 9 месеца. Очакваните средства за 
работни заплати и осигуровки са около 54 хил. лв.; 
 
2.1.8. През 2016 продължиха работа назначените по НП „Заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания” 2 назначени лица, както и по НП „Активиране на неактивни лица” 1 човек 
назначен на длъжност „медиатор” за работа с неактивни младежи до 29 г.; 
 
2.1.9. По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица на 
Министерството на труда и социалната политика са получени средства за детски градини, 
училища и ЦПЛР в размер на 24 136 лв; 
 
2.1.10. НЧ „Доростол – 1870” - Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица от 01.11.2016 г. – 31.10.2017 г. на стойност  6458 лева.  
 
Приоритет 2.2 : Достъп до образователна и социална инфраструктура 
Специфична цел 2.2.1. :По-достъпно и по-качествено образование 
 
2.2.1.1. За осигуряване на условия за по-достъпно и качествено образование Община 
Силистра разработи и реализира проект «Врата към вълшебния свят на знанията», 
финанасиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства на стойност 19 386.37 лв. Реализирането на проекта създаде условия за 
обхващане и задържане в образователната система на 80 деца от ДГ „Детелина” и 160 
ученици от ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Професор Иширково, чрез осигуряване на равен 
достъп до качествено образование на база на привлекателни за тях дейности. Развиха се 
комуникативните и речеви умения на децата и учениците вследствие на заниманията по 
групи. Повиши се мотивацията на децата и учениците да посещават детска градина и 
училище в резултат на интерактивните и театрализирани методи на преподаване. Създаде се 
по-добра учебно-възпитателна среда за работа с децата и учениците от етническите 
малцинства и се промениха нагласите в посока на по-висока степен на толерантност. 
 
2.2.1.2. За закупуване на оборудване по НП „Осигуряване на съвременна образователна 
среда” са получени общо 90 093 лв., а по модули те са разпределени както следва: 

• Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - финансирането е 
единствено за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра и е в размер на 9 846 лв.; 

• Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки” – 
13 247 лв.; 
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• Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование” - 
финансирането е за ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра и е в размер на 67 000 лв., с които 
се предвижда закупуването на учебен трактор. 

 
2.2.1.3 По Програма на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС са 
финансирани проектите на 3 общински училища и 2 детски градини на обща стойност 19 677 
лв. 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово – 2 460 лв.; 

- ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Иширково – 2 498 лв.; 

- ЕГ „Пейо Яворов” – 4 992 лв.; 

- ДГ „Здравец”, с. Калипетрово – 4 735 лв.; 

- ДГ „Радост” – 4 992 лв. 
 

2.2.1.4 Общинските училища са финансирани по НП „Без свободен час в училище” със 17 
265 лв. 
 
2.2.1.5 Общинските училища са финансирани по НП „Информационни и комуникационни 
технологии в училище” с 4 182 лв. 
 
2.2.1.6 Общата стойност на получените средства по НП „Ученически олимпиади и 
състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 
ученически олимпиади” са 20 150 лв. и са разпределени по училища както следва: 

- ПМГ „Св. Климент Охридски” – 8 450 лв. 
- ЕГ „Пейо Яворов” – 3 900 лв. 
- СУ „Н. Вапцаров” – 1 300 лв. 
- ОУ „Иван Вазов” – 1 300 лв. 
- ОУ „Отец Паисий” – 3 900 лв. 
- ОУ „Кирил и Методии”, гр. Силистра – 1 300 лв. 
 

2.2.1.7. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“ - на 08.12.2016 г. беше подписан Договор за 
предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“. Продължителността на проекта е 30 
месеца, а одобрената стойност е 5 390 562,45 лева, като 5 270 535,07 лева е БФП и 120 027,37 
лева е приноса от страна на Община Силистра.   
 
2.2.1.8. Проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ 
"Добруджа“ - на 08.12.2016 г. беше подписан Договор за предоставяне на БФП по ОП 
„Региони в растеж“. Проектът е на обща стойност до 1 300 000 лв. - 100% безвъзмездна 
финансова помощ и е с продължителност 30 месеца. Целта на проекта е да се предоставят 
условия за прилагане на качествени образователни услуги чрез подобряване на 
образователната инфраструктура в ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра.  
 
Специфична цел 2.2.2. : Образован и високо квалифициран човешки ресурс 
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2.2.2.1. Проведени са обучения с 25 младежи, с дебати по групи,  тренинги за себепознание – 
за разпознаване на умения, силните и слаби страни на личността, представяне с 
автобиография, на интервю, при стажуване, с мотивационно писмо.  
 
2.2.2.2. Обучението и възпитанието в предприемачески дух е съществен компонент в 
цялостната политика през последните години в страната. Тази посока следват и ученическите 
учебно тренировъчни фирми. През учебната 2015/ 2016г. функционират 9 Учебни компании 
– 8 в ПГСУАУ „Атанас Буров“ и 1 в ЕГ „Пейоо Яворов“, както следва: 

• специалност „Банково дело“ с две  Учебни фирми, работещи по модел ECO NET с 
включени 26 ученици:  
1. Учебно-тренировъчна банка „ ПроСИКБанк“АД  с предмет на дейност: Финансово 

посредничество, финансово консултиране и банкова дейност.  
2. Учебно-тренировъчна банка „ Safebank“АД  с предмет на дейност: Финансово 

посредничество, финансово консултиране и банкова дейност.  
• специалност „Икономическа информатика“ с две  Учебни компании с включени 25 

ученици: 
1. Учебна компания „Бъдещи студенти“  с предмет на дейност: Сайт предлагащ 

обобщена информация за прием във всички Висши учебни заведения в страната.  
2. Учебна компания „Angels“ AД  с предмет  на дейност:  Изработка на  оригинални 

гривни и създаване и поддръжка на WEB сайт за тяхната реклама и продажба. 
Печалбата от продажбата на артикулите ще бъдат дарени на съученик в нужда. 

• специалност „Икономика и мениджмънт“  с две  Учебни компании с включени 27 
ученици:  
1. Учебна компания „ Кейсирай“  с предмет на дейност: Производство на 

биопродукти от кайсии.  
2. Учебна компания „Светлоход“ с предмет  на дейност създаване на сайт за онлайн 

търговия на продукти, произведени от други учебни компании и на хора в 
неравностойно положение.  

• специалност „Икономическа информатика“ две  Учебни компании с включени 25 
ученици: 
1. Учебна компания „Heaven Place“ ООД  с предмет на дейност : Изработване на 

мебели от палети. Дейността е насочена към изработване на канапе с релаксиращи 
възглавници и вложени материали за рециклиране.  

2. Учебна компания „Топ Стар“ ООД – с предмет на дейност, насочен към 
подпомагане на Зелената индустрия чрез изработване на екологично чист продукт 
– антикварен часовник – от отпадни материали / CD, грамофонни плочи/; 

• Учебна компания „СилистрАрт“ като дружество с ограничена отговорност с 19 
участници с дейност в сферата на производтвото – ръчно изработена бижутерия. 
Идеята е не само да развият умения в сферата на предприемачеството, но и да 
покажат съпричастност към определена кауза. 10% от печалбата на компанията се 
насочват за лечение на онкоболни деца. 

 
2.2.2.3. Реализирани бяха редица дейности, свързани с неформалното образование, 
планирани в Общинския план за младежки дейности – Конкурсни сесии „Младите хора за 
Силистра” и „Младежта срещу насилието и наркотиците”, обучения Литературна 
конференция на тема „Вина, наказание и прошка в българската литература и култура”, 
превантивни кампании, благотворителни концерти, участие в национални младежки срещи. 
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Съвместно с ОДК и НАО „Галилео Галилей” реализирахме дейностите от Общинския 
календар на извънкласните дейности – конкурси, изложби, лекции и наблюдения, 
Международен екологичен форум „Сребърна”, Национален конкурс за литературни творби и 
за рисунки „Земята – наш дом”, рецитаторски конкурс „С България в сърцето”, национални 
празници и др. събития. 

2.2.2.4. За повишаване квалификацията на над 60 педагогически съветници, класни 
ръководители и обществените възпитатели бяха проведени две обучения: „Социално-
педагогически интервенции по Подхода ʼРезилиансʼ“ с лектор Албена Бонева, председател на 
УС на Фондация „Ръка за помощ“ – гр.Добрич и „Управление на гнева и контрол на 
агресивното поведение“ с лектор проф. д-р Даниела Тасевска, декан на Философски 
факултет във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и преподавател по психология. 

2.2.2.5. „Да споделяме нашите стойности в усилието” по Програма Еразъм + на ЕГ „Пейо 
Яворов” на стойност 28 975 лв.; 
2.2.2.6 „Образователна мобилност“ по Програма Еразъм + на ПЗГ „Добруджа“ на стойност 
96 665 лв.; 
 
2.2.2.7 „Интерактивни практики и иновативни подходи за качествено професионално 
образование“ по Програма Еразъм + на ПГСУАУ „Атанас Буров“ на стойност 19 000 евро; 
 
2.2.2.8 „Иновационни практики в туризма“ по Програма Еразъм + на ПГСУАУ „Атанас 
Буров“ на стойност 27 000 евро. 
 
Специфична цел  2.2.3. : Развитие на социалната и спортната инфраструктура   

 
2.2.3.1. По програмата на ММС “Спорт за децата в свободното време” са подкрепени 4 
проекта на обща стойност 17 900 лв, по които са организирани спортни занимания за повече 
от 300 деца и млади хора в свободното им време по видовете спорт - борба, баскетбол, лека 
атлетика и спортно стрелба.  

По традиция всяка година в последния уикенд на месец август СНЦ "Дунавски клуб" 
и Община Силистра организират преплуване на река Дунав и възпоменателната проява 
"Плуване към спомена". В атрактивната надпревара повече от две десетилетия се включват 
ентусиасти от всички възрасти – мъже, жени и деца. Тази година 32 плувци от на възраст 11 
до 72 години бяха участниците в преплуването.   

Традиционни са общинските турнири по футбол, волейбол, баскетбол, организирани 
съвместно с ОДК. 
 
2.2.3.2. В детските градини и училищата са разкрити 33 здравни кабинета. В тях  работят 26 
медицински сестри и фелдшери.  Всички кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. През 2016 г. здравните кабинети са снабдени с 
необходимите лекарства, консумативи и инструментариум на стойност 5527 лв./държавен 
бюджет/. В част от кабинетите е подменено обзавеждането на стойност 7032 лв. Във всяко 
детско и учебно заведение има подготвена и се реализира програма за здравна промоция. 
 
2.2.3.3. „Пътят към библиотеките” – обозначаване на пътя до обществените библиотеки в 
населените места с указателни табели от Фондация „Глобални библиотеки – България” 
01.08.2016 г. – 01.11.2016 г.: 10 бр. табели с двуезичен надпис и 10 бр.стълбове, доставени от 
ФГББ; монтаж – Община Силистра. 
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2.2.3.4. „Модерната библиотека: Филиал-2” - Подобряване на енергийната ефективност 
чрез саниране, отопление и осветеност за създаване на комфортни условия за читатели и 
служители - (февр.-март 2016); 
 
2.2.3.5. „Под дървото на Знанието в модерната библиотека” – проект за обновяване и 
модернизиране на интериора в конферентна зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека - 
(окт.-дек.2016); 
 
2.2.3.6. НЧ „Светлина – 1906” с. Смилец проект „Приеми ме на село” със СНЦ „Гражданско 
единство” – на стойност 910 лв. 
 
Специфична цел 2.2.4.: Подобряване на достъпа до образователна и социална 
инфраструктура и превенция на социалното изключване 
 
2.2.4.1. За решаване на проблема с пълното обхващане на децата в задължителна училищна 
възраст Община Силистра има разработена и приета от Общински съвет Програма за 
образователна и социална интеграция на децата и учениците в риск. На нейна база са 
разработени такива програми в детските градини и училищата, съобразени с особеностите и 
проблемите във всяко едно учебно заведение. В изпълнение на Програмата в детските 
градини и училищата се води регистър за деца в риск, сформирани са екипи за подкрепа 
според индивидуалните нужди  за набелязване на мерки за въздействие. Периодично се 
анализират потребностите на децата и учениците, както и на техните семейства и се търси 
начин за подкрепа и решаване на проблемите. За проследяване движението на учениците от 
закритото СОУ «Юрий Гагарин» е създадена информационна банка с база-данни, чрез която 
се проследява процеса на насочване и записване на учениците. Поддържа се постоянна 
връзка с директорите на училищата от община Силистра за осъществяване на контрол и 
своевременно информиране за записването на учениците, потвърдено със съобщения. 
Изградена е оптимална и гъвкава транспортна схема до град Силистра с наличните 
училищни автобуси като е осигурено безопасното придвижване на учениците до съответното 
училище. В училищата са осигурени необходимите условия за хранене както на пътуващите, 
така и на всички учениците, включени в целодневна организация на учебния ден – 
помещения за столово хранене и  кетъринг.  
 По модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ на Националната програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“ на Министерство на образованието и науката бяха 
изразходени 1 400 лв за провеждане на психологически тренинги на тема „Подавам ръка“. 
Предоставена бе психо-емоционална подкрепа на родителите на деца, на които се налага 
избор и преместване в ново училище, поради закриване на СОУ „Юрий Гагарин“, в което са 
учили до края на учебната 2015/2016 година, както и на родители от приемащите училища. 
 
2.2.4.2. Отдел „Образование и мадежки дейости” работи в тясно сътрудничество с Дирекция 
„Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по защита правата на децата и 
осигуряване на най-добри условия за тяхната социализация и обучение. Активно работим с 
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
ПИЦ и РЗИ като провеждаме съвместни превантивни кампании и инициативи- 
информационни кампании, летни клубове по интереси и др. 

   Партнираме си и със СНЦ „Паралел Силистра” в рамките на Общинския 
консултативен съвет по въпросите  за младежта, като се включваме в организацията и 
реализацията на дейности, свързани с обучения на млади хора.  
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2.2.4.3. Сградният фонд на ДГ е в сравнително добро състояние. Сградите на ДГ „Роза“, ДГ 
„Иглика“ и ДГ „Добруджа“ преминаха на отопление с природен газ.  

През 2016 г., от бюджетите на ДГ „Детелина“ и ДГ „Мир“ беше направена частична 
подмяна на дограмата и ремонт на покривите в размер на 50 225 лв. Започнат е ремонт на 
дворовете на всички ДГ на стойност 94 419 лв. Изградена бе и система за видеонаблюдение в 
ДГ в община Силистра с обща стойност 29 565 лв. Със средства от държавния бюджет, рента 
от земеделска земя, проекти по ПУДООС и дарения са закупени ДМА в размер на 14 155 лв 
/компютри, монитори, телевизори, аспиратори за кухненски блок, климатици, пералня, 
дървени еко къщички, комбинирано детско съоръжение и люлка/. 

В училищата  извършените основни ремонти и закупуване на ДМА възлизат на 
304 683,55 лв., включващи разходи за система за контрол и наблюдение, климатични 
системи, преносими компютри, мултимедиен проектор, СМР и др. От тях със средства в 
размер на 150 000 лв, осигурени от Министерство на образованието и науката, бе извършен 
основен ремонт на покривната конструкция и частична подмяна на дограмата в основното 
училище в с. Професор Иширково. 

Подобрена бе материално-техническата база и сградния фонд в СУ „Никола 
Вапцаров“, по модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ на Националната програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“ на Министерство на образованието и науката. 
Извършени са строително-ремонтни дейности по газификацията на училището, ремонт на 
физкултурния салон, ел. инсталацията и конферентна зала на обща стойност 83 327 лв. По 
програмата за закупуване на обзавеждане и оборудване са изразходени  23 070 лв.  

От началото на м. декември 2016 г. стартира проект „Предоставяне на качествено 
образование чрез модернизиране на ПЗГ „Добруджа“, с Договор №BG16RFOP001-3.002-
0014-C01, подписан с Министерството на Регионалното развитие и благоустройството, УО 
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Регионална 
образователна инфраструктура“. Проектът е на обща стойност 1 300 000 лв. – 100% 
безвъзмездна финансова помощ от които 85% Съфинансиране от Европейския фонд за 
Регионално развитие и 15% Национално съфинансиране. Предвидената подкрепа за 
подобряване на материално техническата база ще спомогне за по – лесната интеграция и 
социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по успешно реализиране на 
пазара на труда. 

 
2.2.4.4. Проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на 
социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена 
изостаналост” към Фонд „Социална закрила” МТСП 
Бенефициент – Община Силистра 
Обща сума на проекта: 21 600 лв., от които 2 160 лв. – собствено участие. 
Период на изпълнение на Проекта: м. април 2016 г. – м. август 2016 г. 
В резултат на проектните дейности са подобрени условията за предоставяне на качествени 
социални услуги в Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост в с. Айдемир,  осигурена е достъпна среда на лица с увреждания до втори етаж 
на сградата, както и са осигурени условия за социално включване и интеграция на 
настанените в центъра потребители. 
 
Приоритет 2.3. Институционален капацитет за по-добро управление 
Специфична цел. 2.3.1. : Предоставяне на качествени публични услуги 
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2.3.1.1. Проект „Приеми ме 2015“ - Безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“. Стартиран II етап на Проекта на областно ниво /включва общините 
Силистра, Кайнарджа и Дулово/: 01.11.2016 г.  
Приемни семейства общо: 27 от тях: 24 приемни семейства от община Силистра; 2 приемни 
семейства от община Кайнарджа; в Община Дулово има 1 утвърдено приемно семейство, в 
което все още няма настани деца. Настанени деца към момента: 28 
 
2.3.1.2. Проект „Обществена трапезария” към Фонд „Социална закрила”, МТСП  
Обща сума на проекта:  28 635 лв.,  
Период на изпълнение на проекта: 01.01.2016 г. – 30.04.2016 г. 
За периода на изпълнение на проекта, на 150 лица от определените целеви групи ежедневно е 
осигурявана здравословна, качествена и разнообразна храна. 
 
2.3.1.3. Проект „Обществена трапезария“ 
Безвъзмездна финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане  
Бенефициент – Община Силистра 
Обща сума на проекта: 63 250.00 лв. 
Период на изпълнение на Проекта: 01.10.2016 г. – 30.04.2017 г. 
Стартиране на услугата – 01.11.2016 г. 
Общо потребители – 200 
 
2.3.1.4. „Регионална експертно-консултантска и информационна дейност в област 
Силистра” – проект с Министерство на културата по договор № РД11-00-231/02.12.2016 г. 
Срок: 6 месеца 02.12.2016 – 31.05.2017 г.; - 5000.00 лв.; 
 
2.3.1.5. „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги 
в Силистра, Дулово и Тутракан.” - Повишаване на обществената осведоменост в областта 
на здравните услуги и на транспорта в регион Силистра,чрез създаване на партньорски 
библиотечен Е-портал./ по договор МК-ДБФ-15/ 15.09.2016 г. С финансовото съдействие  на 
Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерство на културата / Общо 4656 лв.: 
3880 лв. ФГББ и 776 лв. – РБ «Партений Павлович». Срок: 31 март 2016 г. 
 
Специфична цел 2.3.2. : Процесноориентирано управление на процесите и дейностите в 
общинска администрация 

 
2.3.2.1. Разработване на технически паспорти, работни проекти, обселдаве за енергийна 
ефективност и геоложко проучване на стойност 89 128 лв 
  
2.3.2.2. Изменения на ПУП., на стойност 2412 лв. 
 
Специфична цел 2.3.3.: Подобряване на програмния и проектен капацитет на 
администрацията 
 
2.3.3.1. На 31.03.2016 год. между Община Силистра и Управляващия орган на Оперативна 
програма "Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/, бе подписан договор №BG16RFOP001-
8.001-0006-С01 за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ", 
бюджетна линия "Техническа помощ за Община Силистра". Стойността на безвъзмездната 
помощ е в размер на 96 204,00 лева, като срока за изпълнение на договора е 93 месеца. Целта 
на бюджетната линия е да подкрепи Община Силистра, с оглед изпълнение на функциите й в 
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качеството на: междинно звено - за оценка на проектни предложения; на бенефициент по 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 - за 
изпълнение на Инвестиционна програма; на градска власт - повишаване на капацитета за 
стратегическо планиране и изпълнение на стратегически документи. Настоящата Бюджетна 
линия е форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретни 
бенефициенти - 39 общини за градове от 1-во до 3-то ниво, една от които е Община 
Силистра. 
 
Стратегическа  цел 3 : Интегрирано развитие на територията и подобряване на 
териториалната устойчивост и достъпност 
Приоритет 3.1. : Изграждане на модерна инфраструктура за подобрена свързаност и 
достъпност 
Специфична цел 3.1.1. : Ендогенно развитие на база териториално разположение на 
Общината 
М 3.1.1.1. :  Проект “Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра” / Clean 
Access In Calarasi - Silistra Cross - Border Area” – Cleea/ по Програмата за 
Трансгранично сътрудничество „Румъния – България” 2007-2013 MIS ETC Code 118 

Проектът се изпълни по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния- 
България” 2007-2013 г. Общата стойност проекта за Община Силистра е 269 319,92 евро, от 
които 2,54% е собствен принос от страна на Община Силистра. Водещ партньор е 
Институтът по електротехника /INCDIE ICPE-CA/ в Букурещ. 

Проектът приключи през май 2016 г., като цели да допринесе за осъществяване на 
изследвания, свързани с прилагането на енергия от възобновяеми енергийни източници в 
транспортни системи, проектиране на плаващ вълнолом за публична инфраструктура за чист 
речен транспорт, проектиране на понтон за електрически лодки, проектиране на публична 
инфраструктура за чист речен транспорт посредством възобновяеми енергийни източници и 
проектиране на хидротехнически работи за специфични ветрогенератори, фотоволтаични 
инсталации. Основните резултати при реализацията на проекта са: изграждане на 
пристанищен понтон в акваторията на Силистра,  закупен и пуснат в експлоатация 1 бр. 
малък пасажерски плавателен съд с електрозадвижване чрез слънчева енергия, изготвяне на 
предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища и 9 понтонни места.  
 
Специфична цел. 3.1.2. : Осигураване на регионална транспортна свързаност 
3.1.2.1.  Проект “Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росети, 
Oкръг Кълъраш – Община Силистра” – DTIRS2/4i/-1.1-19 MIS ETS Code-321 

Проектът бе изпълнен по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния- 
България” 2007-2013 г. Стойността на проекта за Община Силистра бе 2 889 201,16 евро. 
Водещ организация бе Община Росети, Община Силистра е партньор. Периодът на 
изпълнение бе 22 месеца.  
 Основна цел на проекта бе да се улесни достъпът на населението, комуникацията и 
публичните услуги в трансграничния регион на Силистра и Кълъраш чрез подобряване на 
транспортната инфраструктура. 

В резултат на проекта бе рехабилитиран 10 км  и 62м четвъртокласна пътна мрежа в 
региона Силистра. Повишена бе трансграничната мобилност на населението в Дунавския 
регион, подобрена бе физическата среда и визия на трансгранияния регион като цяло, чрез 
обновеното състояние на пътната инфраструктура, свързваща международните и 
националните пътни системи, улеснен е меджукултурния диалог, повишено е социално и 
икономическо сближаване чрез подобряване на достъпа в трансграничния регион. Конкретно 
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за Община Силистра бе рехабилитиран Път SLS 1081 разклон II-71- с. Срацимир- път I-7- с. 
Бабук от км 0+000 до км 10+ 620 м. 
    
3.1.2.2. Проект “Развитие на транспортната инфраструктура в трансграничната зона 
Кълъраш – Силистра, чрез рехабилитация на пътища в община Индепенденца и 
Община Силистра” – MIS ETS Code 312 

На 23.10.2014 г. Община Силистра подписа договор за изпълнение на проект 
“Развитие на транспортната инфраструктура в трансграничната зона Къкъраш – Силистра, 
чрез рехабилитация на пътища в Община Индепенденца и Община Силистра” 2(4.I)-1.1-5 
MIS - ETC 312. 

Проектът бе изпълнен по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - 
България” 2007-2013 г. Стойността на проекта за Община Силистра бе 2 390 247.49 евро, от 
които 60 712.29 евро е собствен принос от страна на Община Силистра., 310 732.17 евро 
националното съфинансиране от МРРБ и 2 018 803.03 евро бе безвъзмездната помощ от 
Програмата.  Водеща организация е Община Индепенденца, Община Силистра бе Партньор 
1. Периодът за изпълнение бе 14  месеца.  
 Основна цел на проекта бе да се улесни и подобри достъпът на населението, 
комуникацията и публичните услуги в трансграничния регион на Силистра и Кълъраш чрез 
подобряване на транспортната инфраструктура. 

В резултат на проекта бе рехабилитирана 7 897 км 9 878.81 м четвъртокласна пътна 
мрежа в региона на Силистра, повишена е трансграничната мобилност на населението в 
Дунавския регион, подобрена е физическата среда и визия на трансгранияния регион като 
цяло, чрез обновеното състояние на пътната инфраструктура, свързваща  международните и 
националните пътни системи, улеснен е меджукултурния диалог, повишено е социално и 
икономическо сближаване чрез подобряване на достъпа в трансграничния регион. Конкретно 
за Община Силистра е рехабилитиран участък от улична мрежа от км 0+000 до км 5+475,81 
от път SLS 1086 (Смилец - Ламбриново - гл. път), участък от улична мрежа от км 0+000 до 
км 2+422,45 от път SLS 1082 (Смилец - гл. път). 
 
3.1.2.3. Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 275 567 лв. 
 
Приоритет 3.2.: Ефективно управление на ресурсите и опазване на околната среда 
Специфична цел  3.2.1. :  Ефективно използване и управление на местните ресурси 
 
3.2.1.1. От старта на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в Община Силистра има регистрирани 37 сдружения на 
собствениците. Между Община Силистра, Областна администрация Силистра и Българска 
банка за развитие има сключени 15 броя договори за целево финансиране. През 2016 г. в 
Българска банка за развитие има изпратени още 4 броя искания за сключване на договори за 
финансиране.  

Във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС  Община Силистра  проведе 3 процедури за 
избор на изпълнители, като следва:  

- Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на 
необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 
ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Община Силистра, разделена на Обособени позиции;  
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- Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на община Силистра, разделена на 
Обособени позиции;  

- „Извършване на оценка за съответствие на работните проекти (включително оценка за 
съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с комплексен 
доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на 
изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор, включително 
контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите 
материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на 
МЖС по НПЕЕМЖС“, разделена на Обособени позиции;  
За успешното реализиране на НПЕЕМЖС са избрани всички външни изпълнители за 
изпълнение на дейностите по внедряване на мерки за енергийна ефективност. 
Многофамилните жилищни сгради на територията на Община Силистра, които ще бъдат 
обновени са:  

•  „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 24“  
•  „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш“ № 42, №44 и № 46“  
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 1 и № 3“   
•  „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина“ № 2, вх. А и вх. Б“ 
•  „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“ №14 и № 

15“  
• „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“ № 16, №17, 

№18, №20, №21 и № 22“   
• „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул.  „Герена“ № 1, 

вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. „Ново Петрово“ № 61“  
• „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. „Красна 

поляна“ № 13 и № 15 и ул. „Илинден“ № 33“   
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония” № 168, ул. „Кубрат” 

№ 1 и ул. „Кубрат” № 3“   
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Кубадин“ № 5, 7 и 9“   
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември“ № 19“  
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Филип Тотю“ № 50“  
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Филип Тотю“ № 52“  
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Тулча“ № 33“   
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Димитър Енчев“ № 4, вх. А.и вх. 

Б   
До този момент е договорен целия необходим финансов ресурс с Българска банка за 

развитие от 13 494 569,91 лева с включен ДДС  за всички 15 жилищни сгради. За три от 
жилищните сгради: Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Кубадин“ № 5, 7 и 9“  , 
Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина“ № 2, вх. А и вх. Б  и Сграда с 
административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 24 са издадени Разрешения за строеж. В 
Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.    „Кубадин“ № 5, 7 и 9 има стартирали строително 
монтажни работи, които в края на декември 2016 г. са временно преустановени.  
 
Приоритет 3.3. :  Градското и селското развитие 
Специфична цел 3.3.1. : Интегрирано развитие на град Силистра 

 
3.3.1.1. Рехабилитация на градска среда 

• Ремонт на участъци от улична настилка по улици в гр. Силистра – 49 971 лв.  
• Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки – 4 997 лв.; 
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• Ремонт на тротоари и междублокови пространства в гр. Силистра – 26 997 лв.; 
• Ремонт на улично осветление – 41 197 лв.; 

  
Специфична  цел 3.3.2. : Развитие на селата в община Силистра 
 
3.3.2.1 Частични ремонти на дограми и покриви в ДГ „Детелина“ – с. Проф. Иширково и 
филиали и ДГ „Мир“ с. Айдемир – 23 266 лв. 
3.3.2.2. Основен ремонт на ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Проф. Иширково -  150 000 лв  
3.3.2.3. Кът за отдих и почивка в с. Сребърна – 9 971 лв. 
3.3.2.4. Закриване и рекултивация на сметище в с. Айдемир – 156 393 лв. 
3.3.2.5. Закриване и рекултивация на сметище в с.Калипетрово – 52 203 лв. 
3.3.2.6. Дейности на читалища в селата – 162 840 лв 
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Реф.№ Наименование
Индикативна 
стойност лв. 

(Бюджет)

Донор/Бенефи
циент/Партньо

р

Държавен 
бюджет  лв

Общински 
бюджет лв.

ЕС 
фондове  

лв.

Финансиране 
от 

бенефициент
а лв.

Дарения 
и други

Усвоени 
средства за 

2016 г. лв

М 1.1.1.1.

Фирма „Елика Елеватор“ ООД 
реализира проект по ОП 
"Иновации и 
конкурентоспособност"

1394077
ОП "Иновации и 
конкурентоспос

обност"
836446 557631

М 1.1.1.2.

реализира проект 
„Подобряване на 
производствения капацитет 
на "Силома" АД“ 

818239
ОП "Иновации и 
конкурентоспос

обност"
490943 327296

М 1.1.1.3.

реализира проект 
"Подобряване на 
производствения капацитет в 
"Стеаринос" ООД"

621296
ОП "Иновации и 
конкурентоспос

обност"
372777 248518

М 1.1.1.4.

Фирма "Хром" АД реализира 
проект "Разширяване на 
пазарните позиции на "Хром" 
АД чрез внедряване на нови 
технологии в 
производствения процес

1310000
ОП "Иновации и 
конкурентоспос

обност"
786 000 524000

М 1.1.4.1.

Изградени 960 м 
газоразпределителна мрежа 
в гр. Силистра и 4917 м извън 
града

2000000
Частна 

инвестиция
2000000

М 1.1.4.2.
Газифициране на 2 
промишлени и 6 битови 
обекта

112000
Частна 

инвестиция
112000

М 1.1.4.3.
Газифициране на 3 обекта 
общинска собственост

90000
Община 

Силистра
90000

М 1.1.4.4.

Изграждане и ремонт на 
общинска улица в 
Промишлена зона "Запад" за 
изпълнение на 
Инвестиционен проект 
"Пристанище АДМ Силистра"

331326
Община 

Силистра
331326

М 2.1.1.

Фирма "Камъшит - 98" АД 
реализира проект 
"Инвестиция в човешки 
капитал за нови перспективи"

101700
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси"
101700

М 2.1.2.

Община Силистра реализира 
проект "Център за почасово 
предоставяне на услуги за 
социално включване в 
общността или в домашна 
среда"

874876
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси"
874876

М 2.1.3.

Фирма "ПВЦ Инвест" ООД 
реализира проект "Създаване 
на нови работни места в 
"ПВЦ Инвест" ООД"

73 659,51
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси"
73 659,51

Справка изпълнение за 2016 год. на ОПР 2014-2020 г.

Приоритет 2.1: Подкрепа за заетост

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 : РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 Приоритет 1.1: Подкрепа за развитие на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на бизнес средата в общината

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.1: Стимулиране на предприемачеството и диверсифициране на местната икономика

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.4.: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 
КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, СТИМУЛИРАНЕ НА 
УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НАСЪРЧАВАНЕ КУЛТУРНИЯ 

ЖИВОТ И СПОРТА



Реф.№ Наименование
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Донор/Бенефи
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Държавен 
бюджет  лв

Общински 
бюджет лв.

ЕС 
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Справка изпълнение за 2016 год. на ОПР 2014-2020 г.

М 2.1.4.
Община Силистра реализира 
проект "Обучения и заетост 
на младите хора"

280 000,00
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси"
280 000,00 280 000,00

М 2.1.5.

Проект "Да научим, да се 
включим! Мотивиране, 
обучение и включване в 
заетост на неактивни 
младежи"

286 500,00
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси"
286 500,00 34 149,00

М 2.1.6.
Регионална програма за 
заетост за 2016г.

30 000,00 МТСП 30000 23 014,00

М 2.1.7. НП "Старт на кариерата" 54 000,00 МТСП 54000

М 2.1.8.

НП "Заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания" и 
НП "Активиране на неактивни 
лица"

8 619,00 МТСП 8619 8 619,00

М 2.1.9.

Програма за обучение и 
заетост на продължително 
безработни лица - детски 
градини, училища и ЦПЛР

24 136,00 МТСП 24 136,00 24 136,00

М 2.1.10.

НЧ "Доростол - 1870" по 
Програма за обучение и 
заетост на продължително 
безработни лица

6458 МТСП 6458

М 2.2.1.1.
Община Силистра реализира 
проект "Врата към 
вълшебния свят на знанията"

19386 ЦОИДУЕМ 19386 19386

М 2.2.1.2.
НП "Осигуряване на 
съвременна образователна 
среда"

90093 МОН 90093 90093

М 2.2.1.3.
Реализирани проекти на 3 
общински училища и 2 детски 
градини 

19677
МОСВ и 
ПУДООС

19677 19677

М 2.2.1.4.
НП "Без свободен час в 
училище"

17265 МОН 17265 17265

М 2.2.1.5.
НП "Информационни и 
комуникационни технологии в 
училище"

4182 МОН 4182 4182

М 2.2.1.6.
НП "Ученически олимпиади и 
състезания"

20150 МОН 20150 20150

М 2.2.1.7.

Проект "Обновяване и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
ОУ "Св. Св. Кирил и методий" 
и детска ясла "Здравец"

5390562
ОП "Региони в 

растеж"
5270535 120027

М 2.2.1.8.

Проект "Предоставяне на 
качествено образование чрез 
модернизиране на ПЗГ 
"Добруджа""

1300000
ОП "Региони в 

растеж"
1300000

М 2.2.2.1.

Проведени конкурсни сесии 
"Младите хора за Силистра" 
и "Младежта срещу 
насилието и наркотиците"

11800 11800 11800

Приоритет 2.2: Достъп до образователна и социална инфраструктура

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.1.: ПО-ДОСТЪПНО И ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.2. ОБРАЗОВАН И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЧОВЕШКИ РЕСУРС



Реф.№ Наименование
Индикативна 
стойност лв. 

(Бюджет)

Донор/Бенефи
циент/Партньо

р

Държавен 
бюджет  лв

Общински 
бюджет лв.

ЕС 
фондове  

лв.

Финансиране 
от 

бенефициент
а лв.

Дарения 
и други

Усвоени 
средства за 

2016 г. лв

Справка изпълнение за 2016 год. на ОПР 2014-2020 г.

М 2.2.2.2.

Повишаване квалификацията 
на над 60 педагогически 
съветници, класни 
ръководители и обществени 
възпитатели

1780 1780 1780

М 2.2.2.3.

Реализиран проект "Да 
споделяме нашите стойности 
в усилието" на ЕГ "Пейо 
Яворов"

28975 Еразъм + 28975

М 2.2.2.4.
Реализиран проект 
"Образователна мобилност" 
на ПЗГ "Добруджа"

96665 Еразъм + 96665

М 2.2.2.5.

Реализиран проект 
"Интерактивни практики и 
иновативни подходи за 
качествено професионално 
образование" на ПГСУАУ 
"Атанас Буров"

37161 Еразъм + 37161

М 2.2.2.6.

Реализиран проект 
"Иновационни практики в 
туризма" на ПГСУАУ "Атанас 
Буров"

52807 Еразъм + 52807

М 2.2.3.1
Програма "Спорт за децата в 
свободното време"

17900 ММС 17900 17900

М 2.2.3.2

Разкрити 33 здравни 
кабинета - обзаведени и 
снабдени с необходимите 
консумативи и лекарства

12559 12559 12559

М 2.2.3.3.
Проект "Модерната 
библиотека: Филиал - 2"

3294
РБ "П. 

Павлович"
3294 3294

М 2.2.3.4.
Проект "Под дървото на 
Знанието в модерната 
библиотека"

4070
РБ "П. 

Павлович"
4070 4070

М 2.2.3.5.
Реализиран проект "Приеми 
ме на село" на НЧ "Светлина - 
1906" с. Смилец

910 910 910

М 2.2.4.1.
НП "Оптимизация на 
училищната мрежа"

1 400,00 МОН 1400 1 400,00

М 2.2.4.2. Ремонт на дворовете на 
всички детски градини

94419
Община 

Силистра
94419 94419

М 2.2.4.3.
Изгарена система за 
видеонаблюдение в детските 
градини

29565
Община 

Силистра
29565 29565

М 2.2.4.4. Извършване на основни 
ремонти в училищата

46386
Община 

Силистра
46386 46386

М 2.2.4.5. Закупуване на ДМА за 
училищата

76666 56992 19674 76666

М 2.2.4.6.

Проект "Модернизация на
съществуваща материална
база за предоставяне на
социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип за
лица с умствена
изостаналост"

21600 МТСП 19440 2160 21600

М 2.3.1.1.
 Проект „Обществена 
трапезария” 

28 635,00 МТСП 28635 28635

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.3.: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.4.: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Приоритет 2.3: Институционален капацитет за по-добро управление

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.1.: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ



Реф.№ Наименование
Индикативна 
стойност лв. 

(Бюджет)

Донор/Бенефи
циент/Партньо

р

Държавен 
бюджет  лв

Общински 
бюджет лв.

ЕС 
фондове  

лв.

Финансиране 
от 

бенефициент
а лв.

Дарения 
и други

Усвоени 
средства за 

2016 г. лв

Справка изпълнение за 2016 год. на ОПР 2014-2020 г.

М 2.3.1.2.
Проект „Обществена 
трапезария”

63250

ОП"Храни и/или 
основно 

материално 
подпомагане"

63250 28635

М 2.3.1.3.

Регионална експертно - 
консултантска и 
информационна дейност в 
област Силистра

5000
Министерство 
на културата 

/МК/
5000

М 2.3.1.4.

Библиотечен портал за 
достъп до информация за 
здравни и транспортни услуги 
в Силистра, Дулово и 
Тутракан

4656

Фондация 
"Глобални 

библиотеки" и 
МК

4656 4656

М 2.3.2.1.

Разработване на технически 
паспорти, работни проекти, 
обследване за енергийна 
ефективност и геоложко 
проучване

89128 48245 40883 89128

М 2.3.2.2. Изменения на ПУП 2412 2412 2412

М 2.3.3.1. Проект "Техническа помощ за 
Община Силистра"

96204
ОП "Региони в 

растеж"
96204 14068

М 3.1.1.1.

Проект “Чист достъп в 
трансгранична зона Кълъраш 
- Силистра”  Clean Access In 
Calarasi - Silistra Cross - 
Border Area” – Cleea 526744

Програмата за 
Трансгранично 
сътрудничество 

„Румъния – 
България” 2007-
2013 /Община 

Силистра

13379 513365 526744

М 3.1.2.1.

Проект “Развитие на пътната 
инфраструктура в 
трансграничната зона Росети, 
Oкръг Кълъраш – Община 
Силистра” 

5650786

Програмата за 
Трансгранично 
сътрудничество 

„Румъния – 
България” 2007-
2013 /Община 

Силистра

5650786 5650786

М 3.1.2.2.

Проект “Развитие на
транспортната 
инфраструктура в
трансграничната зона
Кълъраш – Силистра, чрез
рехабилитация на пътища в
община Индепенденца и
Община Силистра”

4674917

Програмата за 
Трансгранично 
сътрудничество 

„Румъния – 
България” 2007-

2014/Община 
Силистра

607739 118742 3045435 4674917

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.2.: ПРОЦЕСНООРИЕНТИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.3.: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ И ПРОЕКТЕН КАПАЦИТЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Приоритет 3.1: Изграждане на модерна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.1.: ЕНДОГЕННО РАЗВИТИЕ НА БАЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНАТА

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.2.: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ

Приоритет 3.2: Ефективно управление на ресурсите и опазване на околната среда

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.1.: ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ



Реф.№ Наименование
Индикативна 
стойност лв. 

(Бюджет)

Донор/Бенефи
циент/Партньо

р

Държавен 
бюджет  лв

Общински 
бюджет лв.

ЕС 
фондове  

лв.

Финансиране 
от 

бенефициент
а лв.

Дарения 
и други

Усвоени 
средства за 

2016 г. лв

Справка изпълнение за 2016 год. на ОПР 2014-2020 г.

М 3.2.1.1.
Енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни 
сгради

13494570

Национална 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради

13494570 172512

М 3.3.1.1. Рехабилитация на градска
среда

123162 113162 10000 123162

М 3.3.1.2.

Културни прояви и дейности, 
национални и официални 
празници, гидишнини, 
фестивали

84000
Община 

Силистра
84000 84000

М 3.3.1.3. Дейности на читалищата от
града

191160 191160 191160

М 3.3.2.1.

Частични ремонти на дограми
и покриви в ДГ "Детелина" -
с. Проф. Иширково и
филиали и ДГ "Мир" с.
Айдемир

23266
Община 

Силистра
23266 23266

М 3.3.2.2.
Основен ремонт на ОУ "Св. 
Кл. Охридски" с. Проф. 
Иширково

150000 МОН 150000 150000

М 3.3.2.3.
Кът за отдих и почивка в с. 
Сребърна

9971 ПУДООС 9971 9971

М 3.3.2.4. Закриване и рекултивация на
сметище в с. Айдемир

156393 156393 156393

М 3.3.2.5. Закриване и рекултивация на
сметище в с. Калипетрово

52203 52203 52203

М 3.3.2.6. Дейности на читалищата от
селата

162840 162840 162840

Приоритет 3.3: Градското и селското развитие

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.1.: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.2.: РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.2.: ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ



Реф.№ Наименование
Индикативна 

стойност 
хил.лв.

Източник на 
финансиране 

Отговорна  
институция

Свързан 
документ

Период на 
реализация

Индикатор за резултат

М 2.1.1. Проект "Обучения и заетост на младите хора" 40 000 ОПРЧР
Община 

Силистра

осигурена заетост за 10 
безработни младежи за 
6 месеца

М 2.1.2. Проект "Да научим, да се включим" 252 351 ОПРЧР
Община 

Силистра
19.04.2016 - 
19.04.2017

мотивиране, обучение и 
включване в заетост на 
неактивни младежи

М 2.1.3. Регионална програма за заетост в Община Силистра 6 986 МТСП
Община 

Силистра
12.10.2016 - 
31.03.2017

осигурена заетост на 18 
души от рискови 
социални групи

М 2.1.4. НП "Старт на кариерата" 54 000 МТСП
Община 

Силистра

одобрени 4 младежи за 
работа в Община 
Силистра

М 2.1.5.
НП "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" 
и НП "Активиране на неактивни лица"

8 619 МТСП
Община 

Силистра

назначени 3 човека за 
работа с неактивни 
младежи

М 2.1.6.
Проект "Център за почасово предоставяне на услуги 
за социално включване в общността или в домашна 
среда"

874876
ОП "Развитие на 

човешките 
ресурси"

Община 
Силистра

01.01.2016 - 
31.12.2017

222 потребители 
получаващи почасови 
социални услуги

М 2.2.1.1.
Осигуряване на средства за безплатен транспорт на 
учениците

260000
Държавен 

бюджет
Община 

Силистра
2017 брой ученици

М 2.2.1.2.
Осигуряване на средства за познавателни книжки, учебници 
и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и 
учениците

50000
Държавен 

бюджет
Община 

Силистра

М 2.2.1.3.
Придобиване на ДМА на детски градини и училища - 
компютри и хардуер, оборудване машини и съоръжения, 
транспортни средства

216135 ДБ, СБ, ОбБ
Община 

Силистра

М 2.2.2.1.
Провеждане на обучения с млади хора за придобиване на 
предприемачески и бизнес умения

1000 ДБ и ОбБ
Община 

Силистра

Национална 
стратегия за 
младежта 
/2012-2020/

брой младежи с 
придобити знания и 
умения по 
предприемачество и 
бизнес

М 2.2.2.2. Развитие на Учебно-тренировъчните фирми в училищата НП ДБ 
Училищни 

ръководства

Национална 
стратегия за 
младежта 
/2012-2020/

2017

брой ученеци с 
придобити специфични 
бизнес познания и 
умения

М 2.2.2.3.
Участие в проекти  "Студентски практики" и "Ученически 
практики" - Фаза 1

НП ОПНОИР
Ръководства 
на училища и 

ВУЗ

Национална 
стратегия за 
младежта 
/2012-2020/

2017
брой студенти и 
ученици, участвали в 
проектите

М 2.2.2.4.
Реализиране на дейностите по Общинския календар за 
изяви по интереси на децата и учениците

18000 ДБ и ОбБ
Община 

Силистра, 
ЦПЛР

2017
брой реализирани 
дейности, усвоени 
знания и умения

М 2.2.2.5.
Разгръщане формите на неформално образование чрез 
реализация на дейностите, включени в Общинския план за 
младежта

7000 ОбБ
Община 

Силистра, 
отдел ОМД

Закон за 
младежта и 
Национална 
стратегия за 
младежта/ 
2012-2020/

2017

брой реализирани 
дейности, свързани с 
неформалното 
образование

М 2.2.2.6.
Подготовка на кръгла маса на тема "Обучението по 
български език (1 - 12. клас)  в контекста на езиковата 
ситуация в област Силистра" с преподавателите по БЕЛ

1000 ОбБ

Национална 
стратегия за 
насърчаване и 
повишаване на 
грамотността 
2014-2020 г.; 
Стратегия за 
намаляване 
дела на 
преждевремен
но 
напусналите 
образователна
та система 
/2013 - 2020/

2017 брой участници

Приоритет 2.2: Достъп до образователна и социална инфраструктура

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.1.: ПО-ДОСТЪПНО И ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програма за 2017 год.за изпълнение на ОПР 2014-2020 год. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ, 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НАСЪРЧАВАНЕ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ И СПОРТА

Приоритет 2.1: Подкрепа за заетост

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.2.: ОБРАЗОВАН И ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ЧОВЕШКИ РЕСУРС



Реф.№ Наименование
Индикативна 

стойност 
хил.лв.

Източник на 
финансиране 

Отговорна  
институция

Свързан 
документ

Период на 
реализация

Индикатор за резултат

Програма за 2017 год.за изпълнение на ОПР 2014-2020 год. 

М 2.2.2.7. Обучение на педагогически съветници и учители 2000 ДБ и ОбБ
Община 

Силистра, 
отдел ОМД

2017
брой проведени 
обучения, брой обучени 
специалисти

М 2.2.2.8.
Обучения на здравните специалисти от детските градини и 
училищата

1000 ДБ 2014
брой проведени 
обучения, брой обучени 
специалисти

М 2.2.3.1. Газифициране на ДСХОЛ 43000 ДБ
Община 

Силистра
газифициран ДСХОЛ

М 2.2.3.2. Програма "Спорт" 45000 ОбБ
Община 

Силистра
брой мероприятия

М 2.2.4.1.
Реализиране на програма за образователна и социална 
интеграция на деца в риск

НП ОбБ и ДБ
Община 

Силистра

Стратегия за 
намаляване 
дела на 
преждевремен
но 
напусналите 
образователна
та система 
/2013 - 2020/

2017
брой реализирани 
дейности 

М 2.2.4.2.
Периодични работни срещи на ООМД с отдел "Закрила на 
детето", ПИЦ, РЗИ, ОИЦ, НПО, МКБППМН

НП ОбБ и ДБ
Община 

Силистра
2017 брой срещи

М 2.2.4.3.
Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ "Св. 
Св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец" - град Силистра"

992 791 ЕС
Община 

Силистра
2017

брой ремонтирани 
сгради 

М 2.2.4.4. Основни ремонти на детски ясли, детски градини и училища 69 552 ОбБ и ДБ
Община 

Силистра
2017

брой ремонтирани 
сгради 

М 2.2.4.5.
Дейности на Местна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

12 000 ДБ
Община 

Силистра
2017

брой възпитателни 
дела

М 2.2.4.6.
Дейности на Общински съвет по наркотичните вещества и 
Превантивен информационен център

7 360 ДБ
Община 

Силистра
2017

брой проведени 
дейности 

М 2.3.1.1.
Проект "Приеми ме 2015" за предоставяне на соц. услуга 
"Приемна грижа"

ОПРЧР
Община 

Силистра
01.01.2016 - 
29.02.2018

брой настанени деца

М 2.3.1.2. Проект "Обществена трапезария" 63 250

ОП"Храни и/или 
основно 

материално 
подпомагане"

Община 
Силистра

1.10. 2016 - 
30.04.2017

брой подпомогнати 
лица

М 2.3.2.1.
Изменения на ПУП, актуализация на работни проекти, 
проектиране и съгласуване на общински проекти

68 106 ДБ
Община 

Силистра
2017

брой актуализирани и 
съгласувани проекти, брой 
изменени ПУП

М 3.2.1.1. Изграждане на тръбен кладенец за Дунавски парк 68 000 ДБ
Община 

Силистра
2017 изграден кладенец

М 3.2.1.2.
Изграждане на канализация по ул. "Константин Иречек" и ул. 
"Архимандрит Панарет"

360 000 ДБ и ОбБ
Община 

Силистра
2017 изградена канализация

М 3.2.1.3.
Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод 
по ул. "Вежен"

84 000 ДБ
Община 

Силистра
2017

изградена канализация и 
водопровод

М 3.2.2.1.  
Изграждане на инсталация за предварително 
третиране на БО 

65816 НП
Община 

Силистра
2017 изградена инсталация

М 3.3.1.1.
Рехабилитация на градска среда - ремонт на детски 
площадки, тротоари, улично осветление

2 012 600 ДБ
Община 

Силистра
2017

ремонтирани детски 
площадки, тротоари, 
улично осветление

М 3.3.1.2.
Обновяване на градската жизнена среда - площад "Албена"

770 404 ЕФ
Община 

Силистра 
2017

рехабилитиран градски 
район 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.2.: ПРОЦЕСНООРИЕНТИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ И ДОСТЪПНОСТ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.4.: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Приоритет 2.3: Институционален капацитет за по-добро управление

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3.1.: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.3.: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.1.: ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.2.: ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ

Приоритет 3.3: Градското и селското развитие

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.1.: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Приоритет 3.2: Ефективно управление на ресурсите и опазване на околната среда



Реф.№ Наименование
Индикативна 

стойност 
хил.лв.

Източник на 
финансиране 

Отговорна  
институция

Свързан 
документ

Период на 
реализация

Индикатор за резултат

Програма за 2017 год.за изпълнение на ОПР 2014-2020 год. 

М 3.3.1.3.
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради - Втори етап 
(СМР) 

13 322 118 ЕФ
Община 

Силистра
2017

15 сгради с внедрени 
мерки за енергийна 
ефективност

М 3.3.1.4 Изграждане на инфраструктура на гробищен парк 10 532 ДБ
Община 

Силистра
2017

изградена 
инфраструктура

М 3.3.1.5. Ремонти в сгради общинска собственост 109 394 ЦС
Община 

Силистра
2017

брой ремонтирани 
сгради 

М 3.3.1.6.
Културни прояви и дейности на народните читалища в гр. 
Силистра

197 100 ДБ, ОбБ
Община 

Силистра
2017

брой проведени 
дейности 

М 3.3.1.7.
Реализиране на Годишния културен календар на Община 
Силистра и други дейности по културата

141104 ОбБ
Община 

Силистра
2017 брой събития

М 3.3.2.1. Основни ремонти на детски градини 23292 СБ
Община 

Силистра
2017 брой ремонтирани сгради 

М 3.3.2.2.
Придобиване на ДМА на детски градини и училища - 
компютри и хардуер, оборудване машини и съоръжения

7570 СБ
Община 

Силистра
2017 придобити ДМА

М 3.3.2.3. Дейности на читалищата от селата 175200 ОбБ
Община 

Силистра
2017 брой проведени дейности

М 3.3.2.4. Преасфалтиране на уличната мрежа 2 000 000 ДБ
Община 

Силистра
2017 асфалтирана мрежа

М 3.3.2.5.
Обследване и проектиране на ПСОВ и 
канализационна мрежа с. Сребърна

30 000 ДБ
Община 

Силистра
2017

проект за ПСОВ и 
канализационна мрежа

М 3.4.1.1.
Проект "Интерактивно мобилно приложение за 
популяризиране на историческото и културно наследство в 
района на Кълъраш и Силистра"

1 814 604 ЕС
Община 

Силистра
2017/2018

разработен виртуален 
екскурзовод

Легенда 

ОбБ - общински бюджет
ДБ - държавен бюджет
ЦС - целева субсидия
ЕФ - европейски фондове

Приоритет 3.4: Сътрудничество

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4.1.: ТРАНГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.2.: РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА
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