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ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „МИРГ 

СИЛИСТРА” е програмен документ, основан на стратегическите насоки на Европейския съюз 

(ЕС) за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика, основана на знанието, 

устойчивото развитие и целите на Структурните фондове за икономическо и социално 

сближаване, регионално сътрудничество и регионална конкурентоспособност и заетост, както 

и за опазване на околната среда. 

Процесът на програмиране на стратегията е съобразен с баланс между различните аспекти на 

местното развитие (икономически, социални и екологични), както и между различните 

териториални общности и институции. Определянето на визията и основните цели на 

стратегията се извършва в процес на консултиране с местните заинтересовани страни, 

представители на трите общини на територията на РО. 

Целта на стратегията е да подпомогне местното интегрирано конкурентоспособно развитие на 

рибарската област (РО), посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане 

на дългосрочни и устойчиви резултати. Териториалното развитие ще се осъществи на базата 

на партньорството между различните обществени сектори в областта: публичният, частният и 

гражданският. В този смисъл, стратегията дава насоките на местното развитие и определя 

основните правила на работа в партньорството. 

Местната стратегия за развитие е съобразена също така с основните цели на Националния 

стратегически план за рибарството и аквакултурите (2014 – 2020) и Програмата за развитие на 

сектор „Морско дело и Рибарство” (2014 – 2020) и по приоритет на Съюза 4: „Повишаване на 

заетостта и териториалното сближаване”. Формулираните цели и приоритети са съобразени с 

основните стратегически и планови документи в Република България и Община Силистра, 

имащи пряко отношение към развитието на рибарската област на МИРГ. 

Мисия 

Местната инициативна рибарска група „МИРГ СИЛИСТРА” е механизъм, създаден с цел: 

 Осъществяване на публично-частно партньорство;  

 Прилагане на подхода отдолу-нагоре; 

 Балансирано отразяване на интересите на трите обществени сектора на територията 

(публичен, частен и граждански); 

 Активно мобилизиране и устойчиво управление на наличните териториални ресурси; 

Стимулиране на местно развитие чрез изпълнение на Местната стратегия за развитие 

Основните приоритети на рибарската група са: 

 Насърчаване на местното предприемачество с цел създаване на нови работни места. 

 Подпомагане диверсификация сред рибарската общност . 

 Подпомагане чрез инвестиции насочени към отрицателно въздействие на околната 

среда. 

 Инвестиции насочени към отрицателно въздействие на околната среда. 

 Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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Визия 

Превръщане на рибарската област в привлекателна територия за живот, работа и 

отдих посредством запазване на традициите в рибарския поминък, подобряване на 

условията за съвременно риболуване, рибовъдство и отглеждане на аквакултури, 

издигане на ролята на туризма и опазване на природните богатства на областта.  

Глобална цел: Да се интегрира рибарския сектор в модела на местно икономическо 

развитие като се създаде местен капацитет за устойчиво развитие като до 2023 г. в 

Рибарската област да се финансират поне 25 проекта по стратегията и да се създадат 

38 работни места, да се въведат иновативни услуги,  технологии или процеси. 

Основни принципи 

МИРГ цели да насърчи устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарската област, 

основано на следните принципи: 

 Териториален подход (Община Силистра) – в центъра на процеса на развитие стои 

територията на рибарската област, характеризираща се с висока степен на хомогенност 

и критична маса на ресурси за планиране и развитие; 

 Публично-частно партньорство – партньорство между общината, бизнеса и 

гражданския сектор; 

 Подходът „отдолу-нагоре” – стимулират се идеи за развитие, идващи от активното 

местното население, бизнес и гражданско общество; овластяват се местните общности 

в процеса на планиране и вземане на решения, касаещи развитието на тяхната местна 

среда; 

 Иновации – насърчава се внедряването на иновативни технологии и търсенето на нови 

подходи при създаването на заетост, търсенето на пазари, производството на продукти 

от риболов и аквакултури и др. 

 Работа в мрежа 

 Сътрудничество – насърчава се сътрудничеството и обмяната на добри практики с 

други рибарски групи в страната и в ЕС, особено с рибарски групи, разположени в 

географска близост по р. Дунав; 

 Създаване и укрепване на местен капацитет – подкрепят се дейности и интервенции, 

които включват като резултат от изпълнението си подобряването на гражданския, 

управленския, институционалния и физическия капитал за развитие на рибарската 

област. 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИРГ И ИЗГОТВЯНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА С УЧАСТИЕТО НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 

Мотиви за създаването на МИРГ на територията на рибарска област Силистра  

Рибарската област Силистра има да решава редица проблеми и да извърви дълъг път, за да 

достигне нивото и качесвото на живот в подобни региони в развитите западно-европейски 

държави. Едни от най-големите проблеми са: остарялата или липсваща инфраструктура, 

неразвити комуникационни и информационни услуги, слабо развитата икономика, липсата на 

капацитет, ниската предприемаческа активност, възстановяване от негативните последствия 

след световната икономическа криза, които се отразяват във всички сфери на живот. Сектор 

рибарство, който заедно със селското стопанство и туризма е основен за района поминък е 

слабо развит, изостанал неорганизиран и нуждаещ се от инвестиции. Липсват представителни 

браншови организации и гражданската активност за създаване на нови възможности за 

икономическо и личностно развитие е ниска.  

Гражданският сектор е слабо развит, с изключение на няколко по-големи организации с 

нестопанска цел в общинските центрове.  

Изброените проблеми са най-характерни за най-дребните икономически субекти и 

представители на обществото като цяло.  

Възможностите за получаване на финансиране по европейски програми и проекти в голямата 

си част е за мащабни проекти с големи изисквания за оборотни финасови средства, капацитет, 

планиране и подготовка. Също така мерките се обявяват централизирано „отгоре”, което не 

винаги съвпада с конкретните потребности и нужди на бенифициентите. Това са бариери за 

малките, по-слаби обществени звена да участват пълноценно в икономическия живот, да се 

развиват и да бъдат конкурентноспособни.  

Възможността за създаване на МИРГ и изпълнението на местна стратегия за развитие е 

уникален шанс за справяне с голяма част от тези проблеми, защото:  

 МИРГ идентифицира слабостите и силните страни на територията и предлага стратегия 

за устойчиво развитие, чрез която слабостите да се неутрализират и силните страни да 

се превърнат в движеща сила за развитие на региона;  

 МИРГ е изградена и функционира на база подхода „отдолу-нагоре”, което е гаранция, 

че възможности за инвестиции и финансиране максимално ще съответстват на нуждите 

и интересите на местните хора.  

 МИРГ се основава на публично-частно партньорство, в което участници са: 

публичният сектор, бизнесът, неправителствените организации и гражданите, като 

целите и дейностите по стратегията се определят с помощта на активен диалог и 

консултиране между трите сектора;  

 Чрез дейността си МИРГ цели да организира местните хора, да изгради местен 

капацитет за подготовка на проекти по ОПМДР, да възпита предпримчивост и култура 

сред представителите на сектор Рибарство и всички други, което ще доведе до 

устойчивото развитие на територията чрез диверсификация на икономическите 

дейности;  

 МИРГ поощрява иновациите, намирането на нови форми за използване на местните 

ресурси, за изработване на продукти с добавена стойности с цел преодоляване на 

проблемите на слабо развитите райони на територията на МИРГ;  
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 МИРГ цели развитието на рибарската област като цяло, като предоставя изключително 

разнообразни възможности за инициатива във всички обществени области с акцент 

върху сектор Рибарство.  

 Съществуват условия, голям интерес и ентусиазъм от страна на местните общности за 

създаването на МИРГ и реализирането на местна стратегия за развитие; 

Всичко това прави МИРГ изключително ценна за рибарската област. МИРГ е шанс за 

институционализиране на „местния интерес” и гаранция за устойчиво развитие на рибарската 

област и модернизиране на сектор Рибарство. МИРГ е организация, която знае най-добре 

местните проблеми и предлага конкретни възможности за решаването им. МИРГ се ползва с 

голямо доверие и авторитет на местно ниво, защото репрезентира всички заинтересовани 

страни. 

Заявяване на интерес за регистриране на МИРГ  

През месец Септември 2016 г. са проведени общо 7 срещи на представители от всички сектори 

– публичния, частния и доброволческия. Проведени са дискусии относно сформирането на 

МИРГ на територията на рибарска област Силистра и кандидатстване по приоритет на Съюза 

4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за 

стратегии за ВОМР” като обявява процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 

„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ 

Всички участници в срещите подкрепят мнението, че е от изключително значение за региона 

сформирането на Местна инициативна рибарска група, като групата бъде сформирана на 

територията на община Силистра с водещ партньор Община Силистра.  

Първоначалните партньори определени да подпишат декларацията за интерес са 5 на брой в 

следния състав: 1 Община (Община Силистра), 3 сдружения с нестопанска цел („Дунавски 

клуб Силистра” и „Рибарско сдружение Ветрен” и „Шанс Силистра”), 1 фирма от сектор 

частен бизнес („Мебели Димов”). Както на този етап, така и в МИРГ относителният дял на 

представителите на Гражданското общество е най-голям сред партньорите. 

Така на 27 Юни 2017 беше сключен договор между Община Силистра и УО на ПМДР към 

МЗХ  за Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР. 

Изграждане на капацитет  

През месец Юли 2017 г. е сключен договор с експерт по изготвяне на съответната 

документация за регистрация на МИРГ СИЛИСТРА. Беше сформиран екип, който да 

организира и координира дейностите в рамките на етапа на изграждане на капацитет. 

От самото начало бяха ангажирани всички партньори изразили интерес за създаване на МИРГ 

и голям брой представители на местната общност.  

На 05 Септември 2017 г. в гр. Силистра беше проведено учредително събрание на МИРГ на 

територията на рибарска област силистра. Беше учредено сдружение с нестопанска цел 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА СИЛИСТРА. 

На 19 Септември 2017 беше сключен договор с експерт за разработването на стратегия за 

местно развитие (СМР). 

Непосредствено след това се състоя Общи събрание с всички учредители беше проведен 

семинар, на който бяха презентирани резултатите от досегашните срещи и беше подробно 

обсъден Анализа на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите за местно 
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развитие (SWOT анализ), като бяха бяха обменени идеи и обсъдени конкретните мерки, които 

да залегнат в стратегията. 

Беше направена информационна кампания, която включваше отпечатване и разпространение 

на 500 бр. листовки, поставяне на съобщения на ключови публични места в общината 

(общински администрации, търговски обекти и др.) и публикации в интернет. Беше 

разпространена информация относно процеса за създаване на МИРГ.  

С всички заинтерисовани страни, които проявиха интерес и такива, които бяха поканени да 

участват първоначално бяха проведени 8 срещи:  

 5 информационни срещи (на територията на общината)  

 2 кръгли маси на територията на общината 

Подготвена е нужната документация, включваща: кратко описание на рибарската област 

(териториален обхват, брой на населението, социално-икономически профил, основен 

поминък, интегритет на района); кратък анализ на сектор Рибарство (значение и роля на 

риболова и потенциала за развитието му, описание на основните проблеми и заплахи, 

включително проблемите на околната среда и възможен ефект, оценка доколко промените в 

сектор „Рибарство“ са засегнали рибарската област и наличие на критична маса). Освен това 

още в декларацията са дефинирани мотивите за създаване на РО, индикативните цели и 

приоритети, които си поставя бъдещата МИРГ, идентифицирани са партньорите и накратко е 

обяснена тяхната роля в процеса на структуриране на групата. 

В срещите участваха над 50 души и участниците бяха запознати подробно с възможностите, 

които дава мярка Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), приоритет на Съюза 4 

„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, която следва да обявяви процедура 

чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от 

общностите местно развитие”... и как те да се реализират на територията на рибарска област 

Силистра. Както на информационните срещи, така и на кръглите маси бяха проведени 

дискусии, на които съвместно бяха обсъдени предимствата и проблемите на рибарската 

област, перспективи, идеи и мерки, които да залегнат, като стратегически в плановия 

документ и да се оформят като приоритетни за дейността на МИРГ и стратегията като цяло. 

Всяка една от срещите и семинарите, приключваха с извършване на фокус групи в рамките, на 

които участниците бяха анкетирани по въпроси, чиито отговори бяха нужни за дефинирането 

на ситуацята в рибарската област и конкретните мерки за подобряването й, които да залегнат в 

стратегията.  

На срещите се обсъждаха конкретни идеи за проекти, с които да се кандидатства за 

финансиране при изпълнение на стратегията. Освен това се коментираха и следните теми: 

участие на заинтересованите страни в сдружението; описание на дейностите в рамките на 

мерките и др.;  

Едновременно с провеждането на срещите с местните общности бяха направени обстойни 

проучвания и сондиране на общественото мнение, както и задълбочен преглед и анализ на 

ресурсната обезпеченост и потенциала на територията, на културно-историческото и 

архитектурно наследство, битовите и културните традиции на населението. Обследвано е 

състоянието на материалната база, техническата обезпеченост и технологично ниво, степента 

на конкурентноспособност на местните фирми, както и са анализирани наличните човешки 

ресурси на територията и тенденциите в демографските процеси. 
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Въз основа на събраната информация от проучването и анализа, проведените семинари, както 

и от общинските администрации, беше разработена основа за стратегията за местно развитие, 

която включва целите и приоритети за развитие на рибарската област, както и потенциални 

мерки, чрез които те ще бъдат постигнати. 

През месец Октомври 2017 на Общо събрание се утвърдиха предложените цели и приоритети 

за развитие на територията, както и общата финансова рамка за Местната стратегия за 

развитие на рибарска област Силистра. На членовете на ОС бяха представени и потенциалните 

мерки за постигане на целите и приоритетите на МСР. Събранието делегира правомощия на 

УС за определяне на конкретните мерки и детайлна финансова рамка /бюджет по мерки/ на 

Местната стратегия за развитие на рибарска област Силистра.  

Стратегията беше разработена, като в целия период на работа бяха провеждани консултации 

със заинтерисованите страни. Най-активни в работата бяха членовете на УС на МИРГ, които 

репрезентираха всички обществени групи в РО (публичен, частен и доброволчески сектор).  

Информацията за създаването на МИРГ и разработването на стратегия много бързо се 

разпространи из всички части на РО, като хората живо се интерисуваха и питаха за 

подробности, както и изявяваха желание да помагат и участват в работата. Процесът по 

създаване на МИРГ  и неговата Стратегия мотивира местни групи да активират дейността на 

свои учредени преди организации със затихнали функции или да регистрират по надлежния 

ред организации с неуредени регистрации след учредяването им с цел на по-късен етап да се 

включат в МИРГ. 

На 08 Ноември 2017 беше проведено Обществено осъждане с участието на нялото население 

на Община Силистра и преставители на публичния, стопанския и неправителствен сектор. 

След като УС на МИРГ одобри изработената стратегия, тя беше приета и на общо събрание, 

което се проведе на 9.11.2017 г. В рамките на общото събрание стратегията беше обсъдена и 

дискутирана подробно.  

Общо в етапа за изграждане на капацитет бяха проведени 8 организирани срещи (3 

информационни срещи, 4 кръгли маси, 1 семинар) и десетки индивидуални разговори и 

дискусии с преставители на заинтерисованите страни.  

Разработване на стратегията  

Стратегията беше изготвена, като беше използван подхода „отдолу – нагоре”. Получаването 

на данни относно конкретните проблеми в рибарската област, данни за анализ на ситуацията и 

нови идеи които да бъдат заложени в стратегията стана на срещите, фокус групите и семинара, 

реализирани в етапа на изграждане на капацитет.  

Беше поддържан непрекъснат контакт и обратна връзка с всички заинтерисовани страни, с 

които се извършваха консултации и обсъждания. Проведоха се и много индивидуални 

консултации и анкети с представители на всички обществени групи на територията на МИРГ 

СИЛИСТРА, като:  

 граждани,  

 общински съветници,  

 кметове по населени места  

 представители от рибарския сектор 
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Беше получена помощ и консултации от представители на ИАРА, които всячески спомагаха с 

идеи и важни съвети целия процес по изготвянето на стратегията. Важна беше помощта и 

опита на вече признатите МИРГ - „извървели вече този път”.  

Бяха използвани следните методологични похвати:  

- срещи на територията на общината  

- срещи с представители на всички обществени групи – поканени и който желае  

- извършване на фокус групи, след почти всяка среща  

- набиране на проектни идеи сред рибарите, бизнеса, НПО и публичната администрация  

- проведени анкети с представители на всички сектори  

- съгласуване на визията, целите, приоритетите и мерките  

- консултиране и срещи с представители на ИАРА на регионално и национално ниво  

- консултиране с вече признати МИРГ  

Основни принципи залегнали в стратегията:  

- Постигане на съгласувана визия, приоритети и проектни идеи по подхода „отдолу-нагоре”;  

- Разбиране и организиране за общ подход за развитие на рибарската област;  

- Консултиране и съгласуване с всички социални групи и местни общности;  

- Местната публична власт координира, но не е водеща;  

- Използване на експертна помощ  

- Използване на чужд опит  

- Прозрачност  

- Достъпна и навременна информация  

Етапи при разработване на стратегията за местно развитие:  

- Описание и анализ на рибарската област въз основа на информация от официални данни и 

документи;  

- Анализ на база информация получена от представители на рибарската област в срещи и 

фокус групи;  

- Разработване на визия, приоритети, цели и мерки на стратегията, съгласувани с всички 

заинтересовани страни;  

- Разработване на индикативен финансов план за програмата и мерките и съгласуване.  

- Определяне на подходяща структура на МИРГ, отговорности, процес на взимане на решения, 

принципи на работа в МИРГ и др. 
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1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ОПИСАНИЕ НА МИРГ 

СИЛИСТРА 

 

 

Проследяването на позицията на територията на МИРГ СИЛИСТРА обхваща територията на 

Община Силистра и респективно се намира в Българското северно гранично националното 

пространство и разкрива нейната наднационална значимост като транспортен коридор в 

основни направления по посоките север-юг и изток-запад. Община Силистра принадлежи 

административно на едноименната област и Северен централен район за планиране
1
, въпреки 

присъщото й източно разположение. Общината споделя граници с общините Ситово, 

Кайнарджа, Дулово и Алфатар, което е предпоставка за осъществяването на активно 

сътрудничество по между им. На север община Силистра граничи с Румъния и река Дунав, 

която бележи също границата с Румъния. 

1.1. Функционална структура на Територията на МИРГ СИЛИСТРА 

Задължително нормативно изискване към създаването и функционирането на 

общините е наличието на утвърден и обединяващ общински център, концентриращ главните 

обслужващите дейности за цялата община. Община Силистра напълно съответства на 

нормативната дефиниция, като е съставена от изразен общински център - град Силистра и 

съпътстващите го общо 18 села. 

Проблемите на Силистренска община се свързват с: намаляващо население, дължащо 

се на отрицателния механичен и естествен прираст; висока безработица, липса на инвестиции 

и висококвалифициран персонал и други. Тяхното зараждане е неотменно свързано с 

политическите, а оттам и икономическите промени, настъпили по време на прехода към 

пазарна икономика. От своя страна териториалното деление на България има за цел по-

ефективно управление на отделните единици. 

Град Силистра е от категорията на средните градове и е от втори функционален тип. 

Останалите населени места, според функционалната им принадлежност, се отнасят както 

следва: 

 IV функционален тип: с.Айдемир, с.Калипетрово o V функционален тип: 

с.Брадвари, с.Проф.Иширково o VI функционален тип: с.Бабук, с.Сребърна 

 VII функционален тип: с.Българка, с.Ветрен, с.Йорданово, с.Казимир, 

с.полк.Ламбриново, с.Смилец, с.Срацимир. 

 VII функционален тип: с.Богорово, с.Главан, с.Попкралево, с.Сърпово, 

                                            
1 Съгласно Закона за регионално развитие, обн. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г. 
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с.Ценович. 

Като цяло селищната мрежа е добре развита в община Силистра, като град Силистра, 

освен като административен център на общината и областта, поема функции и разпростира 

своето влияние върху съседните малки общини. Оформени са два вторични опорни центъра - 

Айдемир и Калипетрово, които заедно със Силистра на практика създават агломерация от 

малък тип. По степен на урбанизация на територията, общината е с показатели, близки и над 

средните за страната. - След изграждането на граничния мост ще бъдат урбанизирани 

територии между Силистра и Айдемир - за реализиране на необходимите производствено-

складови и обслужващи дейности. 

Територията на МИРГ СИЛИСТРА обхваща 19 населени места с общо население 51 336 

жители.
 

Списък на населените места в община Силистра, население и площ на землищата 

им 

Населено 

място 

Население 

(2011 г.) 

Площ на 

землището 

km
2
 

Населено място 
Население 

(2011 г.) 

Площ на 

землището 

km
2
 

Айдемир 6087 64,745 Полковник Ламбриново 87 9,669 

Бабук 528 36,665 Попкралево 68 20,372 

Богорово 74 9,281 Професор Иширково 1146 36,503 

Брадвари 1016 38,059 Силистра 35607 27,159 

Българка 103 21,787 Смилец 371 28,005 

Ветрен 237 30,245 Срацимир 289 21,286 

Главан 56 16,303 Сребърна 655 39,065 

Йорданово 610 30,778 Сърпово 29 10,507 

Казимир 116 18,020 Ценович 41 8,868 

Калипетрово 4266 48,574 ОБЩО 51386 515,891 
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1.2. Карта на територията 

 

 

1.3. Организационна структура на МИРГ СИЛИСТРА  /СХЕМА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролята, задълженията и отговорностите на всески елемент от Организационната Структура на 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

ЕКИП НА МИРГ „СИЛИСТРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 

 
Технически Сътрудник<Експерт по прилагане подхода ВОМР> Счетоводител
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МИРГ СИЛИСТРА е описана в следващите точки. 

1.4 Управление на МИРГ: 

1.4.1 Органи за управление и контрол 

Местната стратегия за развитие е отправната точка за функционирането на другите нива. 

Основните заинтересовани страни осигуряват мандат за работа на МИРГ като публично - 

частно партньорство, представящо основните интереси и групи в територията и участват в 

обсъждания за развитието и напредъка по прилагане на МСР. 

1. Общото събрание на регистрираното юридическо лице – ОС е върховен 

колективен орган на МИРГ като институционализирана форма на ПЧП.  

То е основен механизъм за осигуряване на представителност от основни групи и 

заинтересовани страни в територията на рибарската област. Общото събрание 

взима стратегически важните решения за дейността на МИРГ включително и 

окончателно решение за одобряване на проекти за финансиране от МСР.  

Членовете на ОС ръководят дейността на МИГ и чрез директния избор на 

Председател на Управителния съвет, разглеждането и взимането на решение за 

МСР и нейното обновяване.  

Членовете се събират минимум 2 пъти годишно. Една от тези срещи е годишното 

отчетно събрание. Партньорите и членовете в ОС осигуряват равнопоставено и 

широко представителство на заинтересованите страните от трите общини и от 

трите сектора.  

В ОС участват 6 представители на гражданския сектор, 3 представители на 

публичния сектор и 3 на стопанския. Двама от представителите на стопанския 

сектор представляват сектор рибарство, а три от организациите от гражданския 

сектор са директно свързани с групи и интереси в сектор рибарство (като 2 от тях 

са от сектор Рибарство).  

Всеки член участва равнопоставено във взимането на решение с 1 глас. Всеки член 

активно участва във взимането на окончателни стратегически решения одобрение 

на МСР , избор на проекти за финансиране, одобряване на годишни програми, 

бюджети и отчети, преглед на доклади от външна оценка и взимане на решения за 

обновяване на разработени стратегически документи.    

2. Контролният съвет -  Контролният съвет /КС/ се състои от 3 физически  лица – 

членове на СДРУЖЕНИЕТО и основната му роля е да бъде гарант за наличие на 

вътрешен контрол и спазване на правилата за липса на конфликт на интереси.  

Членовете са посочени от юридическите лица, членове на Сдружението като се 

спазва принцип за квота за представител от територията на рибарската област от 

всички заинтерсовани групи (публични, граждански и бизнес). КС заседава поне 

веднъж на 6 месеца с участието на всички свои членове и се ръководи от 

председател директно избран от ОС.  

Основните му функции са свързани с контролиране финансовото състояние, 

правилното стопанисване и използване имуществото на Сдружението, упражнява 

контрол върху спазването на правила и процедури в процеса на избор на проекти и 

тяхното изпълнение и отчитане и проверка на процедурите и декларациите за 

свързаност и конфликт на интереси. Член на КС може да присъства на заседанията 
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на Управителния съвет без право на глас като механизъм за осигуряване на 

прозрачност и възможност за допълнителен контрол.  КС докладва на Общото 

събрание за дейността и резултатите от нея и дава становища  

3. Управителният съвет на МИРГ осъществява стратегическото управление и 

наблюдение на изпълнението на МСР. УС е колективен управителен орган, 

състоящ се от 7 члена. Съставът на УС на МИРГ е представителен за структурата 

на територията и ОС, включва представители от трите сектора включително и 

представител на сектор рибарство. За дейността си УС се консултира със 

консултативен съвет и взима предвид предложения и становища на Тематични 

групи. При взимането на решение, членовете на УС се стремят към постигане на 

консенсус. Членовете на УС активно работят за привличане на местните 

заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на проектни 

предложения и популяризират работата на МИРГ, участват в цялостното 

наблюдение на изпълнението на проектите и осъществяват контрол и мониторинг 

по напредъка по реализирането на МСР 

4. Оперативният екип (или персоналът както е посочено в Устава) работи за 

осигуряване и координиране изпълнението на всички функции на МИРГ. Състои 

се от 4 ма члена – Изпълнителен директор, Технически сътрудник, Координатор и 

Счетоводител, които ще бъдат подпомагани и от външни експерти в сферата на 

правно консултиране, организационно функциониране и реализиране на 

специфични функции. Членовете на екипа не са служители на общински, областни 

или държавни администрации и работят за осигуряването на ефективно 

координиране и администриране на всички дейности на МИРГ. Всеки един от 

членовете на екипа ще има основно работно място в офис в Община Силистра с 

цел да се осигури достъп и улеснена комуникация със заинтересованите страни в 

територията, тъй като общината в случая е и областен център. Членовете на екипа 

докладват на Изпълнителния директор. Изпълнителния директор се отчита на 

Председателя на УС. 

1.4.2 Описание на на позициите и изискванията към изпълнителния директор и 

персонала и длъжностни характеристики 

Изпълнителния директор отговаря за дейността на екипа, изпълнява насоките и решенията на 

управителния съвет и се отчита пред него. За изпълнението на местната стратегия за развитие 

сдружението ще създава допълнителни временни и постоянни структури.  

Екпертният екип ще извършва/организира следните дейности:  

1. Обработка и административна и техническа оценка на проектните предложения на 

кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;  

2. Осъществяване дейности по разпространение на информация и популяризиране на местната 

стратегия за развитие;  

3. Изготвяне на доклади до ИАРА за отчитане на дейността на МИРГ;  

4. Осигуряване ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИРГ;  

Екпертният екип се назначава от управителния съвет на МИРГ, като Изпълнителния директор, 

кооринаторът и техн. сътрудник могат да не са членове на сдружението.  

Изпълнителния директор на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) е ключова за 
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реализиране на Стратегията за местно развитие (СМР) и за подобряване качеството на живот 

на територията на МИРГ. От образованието (минимум Степен Бакалавър) и 

професионалните му умения да управлява проекти и хора на Изпълнителния директор 

зависи в голяма степен ефективното и качествено изпълнение на Стратегията. Изпълнителния 

директор ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на СМР. 

Изпълнителния директор изпълнява решенията на Управителния съвет и работи, както с целия 

Управителен съвет, така и пряко с председателя на УС. Изпълнителния директор се отчита на 

УС периодично.  

Експерт по прилагане подхода ВОМР подпомага работата на Управителя на Местната 

инициативна рибарска група (МИРГ). Координаторът по прилагане на СМР координира целия 

процес по избор на проекти, следи за качественото изпълнение на проектите.  

Техническият сътрудник на МИРГ отговаря за организацията на офиса на МИРГ, подпомага 

технически и организационно работата на Изпълнителния директор, на координатора и на УС 

на МИРГ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Цел на длъжността:  

Ръководи дейността по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ Силистра. Отговаря за 

цялостната координационна и административна дейност на Сдружението.  

Области на дейност: 

1. Развитие на рибарския район; 

2. Прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Силистра;  

3. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 

места  и др. дейности свързани с развитието на рибарския региона на територията на 

МИРГ Силистра; 

4. Устойчиво развитие на рибарския регион на територията на МИРГ Силистра; 

Преки задължения: 

1. Организира и координира дейностите, свързани с текущото административно 

управление на МИРГ Силистра; 

2. Ръководи управлението на дейностите свързани с реализацията на Стратегията за ВОМР 

и други проекти свързани с МИРГ Силистра;  

3. Отговаря за кореспонденция от името на МИРГ Силистра; 

4. Контролира  изпълнението на сключени от Сдружението договори с бенефициенти; 

5. Контролира законосъобразното и правилно изпълнение на проектите, съобразно 

задълженията на бенефициентите, произтичащи от административните договори; 

6. Разработва изискваните от закона или УО политики, обезпечаващи управлението и 

наблюдението върху дейностите и резултатите постигани от членовете на екипа;  

7. Провежда инструктажи, съвещания и работни срещи с членовете на екипа; 

8. Участва при разработването на Условия за кандидатстване и условия за изпълнение на 

одобрените проекти по всяка една мярка от Стратегията на МИРГ Силистра, както и 

участва в изготвянето на критерии и методология за подбор на проектни предложения; 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

9. Съдейства при утвърждаване от Председателя на Управителния съвет на МИРГ 

Силистра на Условията за кандидатстване; 

10. Контролира публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на 

МИРГ; 

11. Контролира отговорите в определен срок на писмени възражения от бенефициенти, 

потенциални кандидати по отворени схеми за кандидатстване;  

12. Организира сформиране на оценителна комисия и следи оценките да се извършват по 

реда на ЗУСЕСИФ и Постановление № 162 от 05 юли 2016 г. за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-

2020 г.;  

13. Назначава и освобождава членовете на екипа на МИРГ-а, както и външните експерти, 

лектори и консултанти;  

14. Организира осъществяването на наблюдение на изпълнението на проектите; 

15. Участва в проверката на реализираните от бенефициентите дейности на място; 

16. Контролира поддържането на актуална информация на интернет страницата на МИРГ 

Силистра;  

17. Контролира предоставянето на информация на местната общност за дейностите по 

стратегията за ВОМР и оповестява публично информация за срещи, информационни 

събития, обучения и семинари; 

18. Контролира популяризирането на възможностите за кандидатстване и разработване на 

проектни предложения по съответните мерки от стратегията.  

19. Поддържа връзките на МИГ с медиите, провежда пресконференции, участва в различни 

радио и телевизионни предавания, като презентира и промоцира МИРГ и постигнатите 

от екипа и бенефициентите резултати; 

20. Установява и поддържа връзките на МИРГ с местните власти, бизнеса, 

неправителствените организации, читалищата и другите потенциални бенефициенти на 

МИРГ; 

21. Отговаря за правилното организиране на информационната обезпеченост в офиса, както 

и за неговата постоянна ангажираност по отношение на събирането, актуализирането и 

разпространяването на информацията; 

22. Съгласува изготвянето на  индикативна годишна работна програма за следващата 

календарна година от експерта по прилагане на стратегията за ВОМР, техническия 

сътрудник и счетоводителя; 

23. Контролира публикуването на интернет   страницата си одобрената ИГРП за всяка 

следваща календарна година; 

24. Контролира съхранението на всички оригинални документи, свързани с изпълнението 

на стратегията за ВОМР до изтичане на срока на изпълнението й;  

25. Контролира изготвянето и предоставянето на Управляващия орган окончателен доклад 

за изпълнение на стратегията; 

26. Съгласува изготвянето на доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.; 

27. Представя пред УО на ПМДР, партньорите и Управителния съвет междинните и 

окончателните технически и финансови отчети;  

28. Отчита се пред Управителния съвет и общото събрание на МИРГ Силистра и 

Управляващия орган на ПМДР за реализираните дейности и направените разходи по 

проекта;  

29. Стопанисва и управлява предоставеното му имущество; 

30. Задължава се да осигурява достъп до документи, свързани с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, на лица, определени от управляващия орган на ПМДР, 

междинното звено, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна 

палата, Европейската служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на Министерство 

на вътрешните работи, както и на всеки упълномощен външен одитор, на членове на 

Сертифициращия орган, за извършване на проверки. 

Знания, умения и опит: 

 Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“; 

 Професионална област - икономист, инженер, хуманитарна насоченост, др.; 

 Професионален стаж – най-малко 5 години; 

 Управленски опит – най- малко 2 години;  

 Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от 

други международни донори;  

 Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е 

владеенето на английски език. Отлична компютърна грамотност; 

Специални умения/компетенции 

- способност да работи ефективно в екип; 

- отлични езикови умения; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;  

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал; 

ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ ПОДХОДА ВОМР 

Цел на длъжността:  

Участва в дейността по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ Силистра. Подпомага 

цялостната координационна дейност на Сдружението.  

Области на дейност: 

1. Развитие на рибарския район; 

2. Прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Силистра;  

3. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 

места  и др. дейности свързани с развитието на рибарския региона на територията на 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

МИРГ Силистра; 

4. Устойчиво развитие на рибарския регион на територията на МИРГ Силистра. 

 

Преки задължения: 

 Техническо администриране изпълнението на сключени от Сдружението договори с 

изпълнители; 

 Оказва необходимото съдействие на бенефициентите във връзка със законосъобразното и 

правилно изпълнение на проектите, съобразно задълженията им, произтичащи от 

административните договори;  

 Отговаря за спазване изискванията на стратегията за ВОМР от бенефициентите и докладва 

на Изпълнителния директор при регистрирани нарушения; 

 Участва в информационните и консултантски дейности на МИРГ Силистра по изпълнение 

на стратегията; 

 Установява контакти с потенциалните бенефициенти и ги информира за възможностите, 

които предоставя стратегията за ВОМР;  

 Участва в информационната и организационната дейност на МИРГ Силистра; 

 Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамката на неговата компетентност; 

 Информира потенциалните бенефициенти за изискванията и процедурите регламентирани 

в стратегията за ВОМР;  

 Консултира изготвянето на проектните предложения подготвяни за кандидатстване по 

мерките, залегнали в стратегията за ВОМР; 

 Консултира изготвянето на заявките за плащане и участва в проверките на място; 

 Работа в ИСУН 2020;  

 Изготвя критерии и методология за подбор на проектни предложения, в съответствие със 

Стратегията на МИРГ Силистра; 

 Подготвя покани за кандидатстване с проекти на територията на МИРГ; 

 Разработва Условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти по 

всяка една мярка от Стратегията на МИРГ Силистра;  

 Преди утвърждаване на Условията за кандидатстване отговаря същите да се съгласуват за 

съответствие с приложимите правила за държавните помощи с Министъра на финансите;  

 Отговаря за утвърждаване от Председателя на Управителния съвет на МИРГ Силистра на 

Условията за кандидатстване; 

 Отговаря в определен срок на писмени възражения от бенефициенти, потенциални 

кандидати по отворени схеми за кандидатстване.  

 Отговаря за техническо и логистично съдействие при комплектуване на проектните 

предложения на бенефициенти; 

 Отговаря за сформиране на оценителна комисия и следи оценките да се извършват по реда 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

на ЗУСЕСИФ и Постановление № 162 от 05 юли 2016 г. за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; 

 Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти; 

 Подпомага осъществяването на наблюдение на изпълнението на проектите; 

 Изготвя заедно с техническия сътрудник и счетоводителя индикативна годишна работна 

програма за следващата календарна година;   

 Изготвя и предоставя на Управляващия орган окончателен доклад за изпълнение на 

стратегията; 

 Изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.; 

 Задължава се да осигурява достъп до документи, свързани с изпълнението на стратегията 

за ВОМР, на лица, определени от управляващия орган на ПМДР, междинното звено – ДФЗ 

–РА, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската 

служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на Министерство на вътрешните работи, 

както и на всеки упълномощен външен одитор, на членове на Сертифициращия орган, за 

извършване на проверки; 

Знания, умения и опит: 

 Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“; 

 Професионална област - икономист, инженер, хуманитарна насоченост, др.; 

 Професионален стаж – най-малко 2 години; 

 Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е 

владеенето на английски език. Отлична компютърна грамотност. 

Специални умения/компетенции 

- способност да работи ефективно в екип;  

- отлични езикови умения; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;  

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 

Цел на длъжността:  

Участва в дейността по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ Силистра. Подпомага 

цялостната административна дейност на Сдружението.  

Области на дейност: 

1. Развитие на рибарския район; 

2. Прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Силистра;  

3. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

места  и др. дейности свързани с развитието на рибарския региона на територията на 

МИРГ Силистра; 

4. Устойчиво развитие на рибарския регион на територията на МИРГ Силистра; 

Преки задължения: 

 Координира работата между Изпълнителния директор, експерта по прилагане на 

стратегията за ВОМР  и  счетоводителя; 

 Подпомага организационно и технически дейността на: Изпълнителния директор, експерта 

по прилагане на стратегията за ВОМР, счетоводителя, членовете на Управителния съвет на 

МИРГ Силистра, оценителите, лекторите и др. външни специалисти наети по проекта, като 

следи за спазването на регламентираните срокове и поетите ангажименти;  

 Следи и регистрира кореспонденцията между  Сдружението и Управляващия орган на 

Програма за морско дело и рибарство; 

 Участва в информационната и организационната дейност на МИРГ Силистра; 

 Консултира бенефициентите при попълване на документите за кандидатстване, при 

попълване на заявките за плащане и при реализацията на дейностите; 

 Водене на кореспонденция от името на МИРГ Силистра; 

 Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на МИРГ 

Силистра; 

 Публикува покани за кандидатстване с проекти на територията на МИРГ; 

 Приема и регистрира заявления за кандидатстване; 

 Поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията, тяхното състояние и 

движение;  

 Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамката на неговата компетентност; 

 Подпомага експерта по прилагане на стратегията на ВОМР при разработва Условия за 

кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти по всяка една мярка от 

Стратегията на МИРГ Силистра; 

 Отговаря за публикуване на Условията за кандидатстване заедно с обявата за откриване на 

процедурата чрез подбор на интернет страницата на МИРГ Силистра и в ИСУН; 

 Изготвя заедно с експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и счетоводителя 

индикативна годишна работна програма (ИГРП)  за следващата календарна година;   

 Отговаря за публикуването на интернет   страницата си одобрената ИГРП за всяка 

следваща календарна година; 

 Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на МИРГ 

Силистра; 

 Отговаря за съхранението на всички оригинални документи, свързани с изпълнението на 

стратегията за ВОМР до изтичане на срока на изпълнението й;  

 Отговаря за предоставяне на информация на местната общност за дейностите по 

стратегията за ВОМР и оповестява публично информация за срещи, информационни 
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Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

събития, обучения и семинари; 

 Отговаря за популяризиране на възможностите за кандидатстване и разработване на 

проектни предложения по съответните мерки от стратегията;  

 Подпомага изготвянето на доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с 

изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.; 

 Задължава се да осигурява достъп до документи, свързани с изпълнението на стратегията 

за ВОМР, на лица, определени от управляващия орган на ПМДР, междинното звено – ДФЗ 

–РА, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската 

служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на Министерство на вътрешните работи, 

както и на всеки упълномощен външен одитор, на членове на Сертифициращия орган, за 

извършване на проверки; 

Знания, умения и опит: 

 Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“; 

 Професионална област - икономист, инженер, хуманитарна насоченост, др.; 

 Професионален стаж – най-малко 2 година; 

 Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е 

владеенето на английски език. Отлична компютърна грамотност. 

Специални умения/компетенции 

- способност да работи ефективно в екип; 

- отлични езикови умения; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

СЧЕТОВОДИТЕЛ - НА 4 ЧАСА 

Цел на длъжността:  

Участва в дейността по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ Силистра. Подпомага 

цялостната координационна дейност на Сдружението.  

Области на дейност: 

1. Развитие на рибарския район; 

2. Прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Силистра;  

3. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 

места  и др. дейности свързани с развитието на рибарския региона на територията на 

МИРГ Силистра; 

4. Устойчиво развитие на рибарския регион на територията на МИРГ Силистра; 

Преки задължения: 

1. Следи за цялостното финансово изпълнение на стратегията за ВОМР на МИРГ 

Силистра; 
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2. Следи за законосъобразното разходване на финансовите средства, във връзка с 

изпълнението на стратегията; 

3. Отговаря за изпълнението на одобрения бюджет по проекта, като следи за 

целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства по 

проекта; 

4. Оказва съдействие по всички оперативни въпроси в рамката на неговата 

компетентност; 

5. Оказва необходимото съдействие на бенефициентите, във връзка със 

законосъобразното и правилно изпълнение на проектите, съобразно задълженията им, 

произтичащи от административните договори; 

6. Предава цялата необходима финансова информация по всяка операция за проверка и 

контрол; 

7. Следи за законосъобразното оформяне на първичните и вторични счетоводни 

документи; 

8. Консултира бенефициентите при попълване на заявките за плащане; 

9. Изплаща командировъчните разходи и възнагражденията на екипа; 

10. Оформя необходимите финансови документи и следи за постъпленията и разходите в 

касата и банковите сметки на сдружението; 

11. Подготвя междинните и финалните отчети;  

12.  Подготвя договорите с административния, техническия персонал и гражданските 

договори;  

13. Съдейства в проверката на реализираните от бенефициентите дейности на място; 

14. Съдейства на мониториращите и одитиращите органи при извършване на проверките; 

15. Събира, осчетоводява, съхранява и предоставя при поискване от управляващите или 

проверяващите органи цялата финансова документация; 

16.  Подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на проекта и 

съпътстващите ги плащания;  

17. Изготвя заедно с техническия сътрудник и експерта по прилагане на стратегията за 

ВОМР,  индикативна годишна работна програма за следващата календарна година;  

18. Изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014 – 2020 г.; 

19. Изготвя и предоставя на Управляващия орган окончателен доклад за изпълнение на 

стратегията; 

20. Задължава се да осигурява достъп до документи, свързани с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, на лица, определени от управляващия орган на ПМДР, 

междинното звено – ДФЗ –РА, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската 

сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на 

Министерство на вътрешните работи, както и на всеки упълномощен външен одитор, 

на членове на Сертифициращия орган, за извършване на проверки. 

Знания, умения и опит: 
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 Образование – завършено висше, най-малко степен „бакалавър“; 

 Професионална област – счетоводител, финансист, икономист, др.; 

 Професионален стаж – най-малко 2 години; 

 Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.) Препоръчително е 

владеенето на английски език; 

 Отлична компютърна грамотност. 

Специални умения/компетенции 

- способност да работи ефективно в екип; 

- отлични езикови умения; 

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;  

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение; 

стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 

1.5. Механизъм на взимане на решения на МИРГ СИЛИСТРА 

Всеки пълноправен член на Сдружението има право да участва в работата на Общото 

събрание на Сдружението; да гласува по направените предложения; да отправя предложения 

относно дейността на Сдружението до Общото събрание; да избира и да бъде избиран в 

ръководните и контролните органи на Сдружението; да внася за разглеждане в ръководните и 

контролните органи на Сдружението предложения по въпроси, засягащи дейността му; да 

участва в дейността на Сдружението; да иска обяснение от ръководните органи на 

Сдружението в случай на неизпълнение на приети решения; да напусне Сдружението по всяко 

време като спазва определения за напускане ред; да се ползва от резултатите от дейността на 

Сдружението съгласно с разпоредбите на устава; да получи документ, удостоверяващ 

членството му в Сдружението.  

Всеки член на Сдружението е длъжен активно да участва в реализиране целите на 

Сдружението; да спазва устава и изпълнява решенията на ръководните органи на 

Сдружението; да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на 

документи, оценки и справки; да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на 

Сдружението; да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на 

Сдружението; да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността 

на Сдружението; да участва редовно в Общите събрания на Сдружението и в дейността му и 

да работи за осъществяване на целите му; да работи за укрепване на Сдружението; Писмено 

да уведоми УС в седем дневен срок за промяна на:  

- постоянния си адрес - за физическите лица и/ или смяна на месторабота за членовете 

на УС или позицията в местната власт – за представителите на местната власт.  

- седалището - за юридически лица или търговци  

УС изпълнява решенията на Общото събрание и се отчета за дейността си пред него. УС 

представлява Сдружението чрез Председателя си, както и определя обема на представителната 

власт на други негови членове; ръководи дейността на Сдружението между две Общи 

събрания; организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; изпълнява 

задълженията, предвидени в Устава; взема решения по всички въпроси, които по закон или 

съгласно устава не спадат в правата на друг орган; приема членове на Сдружението; определя 
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адреса на Сдружението; разработва програма за дейността и бюджета на Сдружението и ги 

предлага за гласуване от Общото събрание; подготвя проекти за решения на Общото 

събрание; подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на Сдружението; осигурява и се 

разпорежда с имуществото и финансовите средства на Сдружението, съгласно приетия 

бюджет; ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към Сдружението; отчита 

се за дейността си пред Общото събрание; изготвя предложения за формиране на парични 

фондове на Сдружението; определя реда и организира провеждането на дейността на 

Сдружението и носи отговорност за това; определя щатния състав на Сдружението; взема 

решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и клубове за подпомагане 

на дейността на Сдружението. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, 

функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред УС; осигурява 

техническите средства за прилагане на МСР; взема решения за участие на Сдружението в 

други организации.  

УС определя членовете на Комисията за избор на проекти към МИРГ при спазване 

изискванията на Наредба №15; Изготвя и приема организационна структура, правилник и 

процедури за функционирането на изпълнителните органи на сдружението; Избира и 

освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и 

отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението; Делегира 

на експертни съвети и/или журита правомощия по оценка на проектните предложения, 

финансирани от Сдружението от "Морско Дело и Рибарство" 2014-2020. или други 

финансиращи програми; УС управлява бюджета на МИРГ; Избира представители на 

Сдружението, които да участват в национални и европейски мрежи на селските региони; УС 

организира осигуряването на необходимата адекватна публичност на дейността на МИРГ и 

източниците му на финансиране.  

За своята дейност УС се отчита пред ОС. В своята дейност УС се подпомага от изпълнителски 

персонал състоящ се от Изпълнителен директор, технически сътрудник, координатор и 

счетоводител. 

Общото събрание /ОС/ на “Местна инициативна рибарска група Силистра”, като 

колективен върховен орган взема всички решения, свързани с дейността на Сдружението. 

То е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението 

или техни пълномощници. Решенията на ОС са задължителни за другите му органи, като 

същите подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с 

Устава. ОС взема своите решенията с обикновено мнозинство от гласовете на 

присъствуващите с явно гласуване. С мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС членове на 

Сдружението се вземат решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване 

дейността на Сдружението, за преобразуването му или за сливането му с други организации с 

нестопанска цел, както и решенията за събиране на целеви вноски за постигане на определена 

цел. ОС взема окончателни решения за финансиране на проекти по Оперативна програма за 

развитие на сектор "Морско Дело и Рибарство" 2014-2020 г.  

Управителният съвет /УС/ на “Местна инициативна рибарска група Силистра”, като 

колективен управителен орган е пряко ангажиран с изпълнение решенията на ОС на 

сдружението. Неговите заседания са законни и се считат за редовни, ако на тях присъстват 

повече от половината от членовете му. Решенията на Управителния съвет се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите освен решенията по чл. 14, ал.2 и чл. 31, т. 3 и 6 от 

ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове на УС.  

ОС на Сдружението приема и одобрява целите и приоритетите на МСР, гласува и годишни 
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доклади за реализация й.  

УС е ангажиран пряко с прилагането на приетата от Общото събрание интегрирана МСР, 

разработена съгласно изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор " Морско 

Дело и Рибарство" 2014-2020 г. Управителният съвет има и следните специфични функции 

по отношение на МСР, които може да делегира на Изпълнителния директор. 

Правомощията и специфичните функции, които Управителният съвет може да делегира 

на Изпълнителния директор са в Устава. 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

Контролният съвет /КС/ се състои от не по-малко от 3 физически лица – членове на 

СДРУЖЕНИЕТО и се избират за срок от 4 години, но за не повече от два последователни 

мандата. Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове 

на Контролния съвет и лица, които не са членове на сдружението. 

Членовете на КС трябва да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да 

упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна 

длъжност. 

Дейността на КС се ръководи от Председател, който се избира от ОС с обикновено 

мнозинство от гласовете на членовете му. 

КС провежда заседания най-малко веднъж на шест месеца или по искане на някой от 

членовете му. 

Заседанията на КС са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от неговите членове, като решенията 

се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на членовете му. 

Контролният съвет има следните правомощия: 

1.следи за изпълнението на решенията на УС и упражнява контрол върху решенията на 

УС; 

2.проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и 

използване имуществото на СДРУЖЕНИЕТО; 

3.следи за прилагането на правила и процедури за прилагане на Стратегията на МИРГ; 

4.следи прилагането на правилата за избягване на конфликт на интереси; 

5. Контролният съвет се отчита за дейността си пред ОС. 

2. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1. Транспортна инфраструктура и достъпност 

Общината разполага с неизползван ресурс по отношение на транспортната достъпност. 

Изградената, но неподдържана транспортна инфраструктура води до пропуснати ползи в 

икономически и социален аспект. Инвестициите в развитието и поддържането на 

транспортната и комуникационна инфраструктура ще дадат сериозен тласък за съживяване не 

само на общината, но и на областта и региона. 

На територията на общината съществуват предпоставки за развитие и модалност на 4 

вида транспорт, което може да бъде посочено като едно от бъдещите стратегически 

предимства на Силистра. 



29 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

През територията на община Силистра не преминават сухоземни Трансевропейски 

транспортни коридори. Единствено ТЕТК № 7 /р. Дунав/ минава по северната граница на 

общината и страната. Автомагистрали и/или скоростни пътища на територията на общината 

все още липсват. 

Въпреки наличните позитивни предпоставки за интермодалност на транспортните 

средства на територията на община Силистра, все още не е изградена необходимата 

инфраструктура за превръщане на общината в транспортен център с наднационално значение. 

Вътрешнорегионалните комуникации се осъществяват от регионалната пътна мрежа, 

като основна роля имат пътищата от втори клас: 

- път 11-21 Русе - Тутракан - Силистра - втората по значимост транспортна ос в 

областта, обслужва всичките крайбрежни общини и свързва центровете Силистра и 

Тутракан с регионалния център Русе; 

-  път 11-71 Силистра - Добрич - осигурява пряка връзка на областта с Черноморското 

крайбрежие и обслужва общините от източната част на областта. Планираното 

изграждане в рамките на новия програмен период на Дунав мост между „Силистра - 

Кълъраш”, който да дава възможност за комбиниране на трансграничен пътен и ж.п. 

транспорт ще създаде възможност за икономическ о съживяване и развитие на 

територията чрез подобряване на бизнес климата и осигуряване на заетост. 

Реализацията на този мащабен инфраструктурен проект с наднационално значение ще 

улесни транзитните потоци и ще стимулира процесите на транспортно и икономическо 

сътрудничество между България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия и Скандинавието, 

усвоявайки потенциала на транспортните им системи. 

Въпреки ключова локация и възможността за оптимизиране на свързващи транспортни 

маршрути към бившите социалистически републики и Скандинавието липсата на 

презгранична инфраструктура не дава възможност на община Силистра за създаване на 

конкурентни предимства, които да влияят върху облика и цялостното развитие на общината. 

Пътна мрежа и обслужване 

През общината преминава един път с национално значение - първокласния път 1-7 

граница Румъния/ГКПП “Силистра” - Дулово - Шумен - Ямбол - Елхово - ГКПП 

“Лесово’7граница Турция, който формира международен транспортен коридор, успоредно на 

Трансевропейския транспортен коридор ТЕТК № 9 /Русе-Кърджали/, провеждайки 

транзитните потоци между Турция и Румъния и страните от ОНД. Пътят осигурява свързаност 

на общината с националната транспортна мрежа и е основна връзка към Столицата, Южна 

България и Черноморието.Същият международен транспортен коридор, провеждайки 

транзитните потоци между Турция и Румъния и страните от ОНД. Участъкът „Силистра-

Шумен” от път 1-7 осигурява връзка на Община Силистра с автомагистрала „Хемус”, 

респективно със столицата и с град Варна. За осигуряване на транспортната свързаност и 

достъпност в СЦР и в областта значение има път 11-21 по направлението „Силистра-

Тутракан-Русе”. Път 11-71 „Силистра-Добрич-комплекс Албена” е важен за осигуряване на 

транспортната свързаност със Североизточния район за планиране. За осигуряване връзките 

на общинските центрове с областния център град Силистра съществена е ролята на 

третокласните пътища: Път 111-218 „Силистра-Дулово”; Път Ш-235 „разкл. 11-21 - 

Главиница”. Общинският път 7001 е с важно значение за осигуряване на транспортната 

достъпност до община Кайнарджа. 
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През територията на Общината преминават седем пътя от Републиканската пътна 

мрежа (РПМ): един първокласен, два второкласни и четири третокласни.
2
 

Вътрешнорегионалните комуникации се осъществяват от регионалната пътна мрежа, 

като основна роля на територията на общината имат пътищата от втори клас: 

■ път 11-21 Русе - Тутракан - Силистра. 

■ път 11-71 Силистра - Добрич. 

По данни на общинска администрация Силистра общата дължина на РПМ в рамките на 

Общината възлиза на 105.232 км., от тях 16.9 км. са I клас, 37.222 км. - II клас и 51.110 км. - III 

клас. 

По-ограниченото развитие на републиканската пътна мрежа в общината прави по-

значима функцията на всеки един от пътищата, но особено важни са направленията Силистра-

Шумен и Силистра-Тутракан-Русе, чието поддържане и модернизация са от определящо 

значение за развитието на областта. В този контекст решаващо значение ще има привеждането 

и поддържането в добро състояние и на регионалната пътна мрежа, както и на общинската. 

По отношение на пътната настилка почти 82% е асфалтова, а 14.5 трошен камък и 3.5% 

от транспортната инфраструктура е черен път. 

Редица пътни участъци в общината са с изключително експлоатационна състояние, 

като някои дори са 100% амортизирани. 

Липсата на ресурси създава предпоставки за влошаване на наличната пътна 

инфраструктура и затруднен достъп до населените места в общината и до основните 

транспортни трасета. Инвестициите в посока на реконструкция, изграждане и модернизация е 

част от политиката, която трябва да се реализира в периода 2014-2020. 

Висока концентрация на моторни превозни средства се регистрира единствено на 

територията на град Силистра. Изчислената степен на моторизация е 429 л.к./1000 жители, 

което показва една сравнително висока моторизация. Експлоатационното състояние на част от 

уличната настилка се нужда е от ремонт, но като цяло достъпът в общинския център е добър. 

Като проблем се очертава недостигът на паркинги и гаражи на територията на града. ИП1ВР 

на общината планира редица инициативи за решаване на проблемите с уличната достъпност и 

натовареност. 

До момента политиката по реализация на проекти свързани с велодостъпност на 

територията на общината не е развивана. В града няма изградени велоалеи и не са 

разработвани никакви проекти в тази връзка. 

Важно е да се отбележи, че: 

■ Наличната пътна инфраструктура в община Силистра като гъстота и капацитет е 

развита и достатъчна и може да поеме по-големи натоварвания, въпреки че показателите са 

под средните за страна няма претоварване на пътната инфраструктура. 

■ Състоянието на съществуващата общинска пътна мрежа се определя между 

задоволително и незадоволително поради факта, че на 65% от мрежата е поставена такава 

оценка. Пътната настилка е със силно износен повърхностен слой и участъци с концентрация 

на дупки и мрежовидни пукнатини. Голяма част от пътищата от I, II и Ш-то класната пътна 

                                            
2 Решение 884 на Министерски съвет на РБ от 29.12.2002г. 
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мрежа се нуждаят от основен ремонт. 

 Воден транспорт 

Чрез река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор № 7), страната и в частност 

Община Силистра се явява външна граница на ЕС и връзка с централна Азия, Близкия Изток, 

Средния Изток, Далечния Изток и страните от Черноморския басейн. Реките Рейн, Майн и 

Дунав свързват Западна и Източна Европа по канала Рейн-Майн- Дунав, като по този начин 

дават отлични практически възможности за директни навигационни връзки между Черно море 

и Северно море и удобен воден достъп до много от европейските страни и техните 

индустриални центрове. 

На територията на общината функционира пристанище за обществен транспорт с 

национално значение в Силистра и три пристанища с регионално значение: „Силистра - 

Поларис 8”, „Силистра - Лесил” и първото частно пътническо пристанище на р. Дунав - „Ийст 

Пойнт” - Силистра. В град Силистра е открито първото частно пътническо пристанище по р. 

Дунав - „Ийст Пойнт”. Пристанището е с регионално значение. На километър 381 на река 

Дунав се намира пристанище „Силистра-Лесил”, което е собственост на „Лесил”АД с основен 

акционер (94%) Министерството на транспорта. Пристанището е оборудвано с необходимите 

специализирани съоръжения и транспортна техника за обслужване на кораби и вагони с 

насипи, палетизирани и контейнизирани товари. То е единственото в българския участък на р. 

Дунав, което е в състояние да обработва бункерови речни, речно-морски и морски кораби с 

товароподемност до 5 000 т. Пристанище„Силистра-Поларис”е пристанище за обществен 

транспорт с регионално значение за обработка на генерални и насипни товари. 

Град Силистра разполага с няколко пристанища, които изпълняват различни функции. 

Пристанището, собственост на “Лесил“ АД се намира на километър 381 на река Дунав. 

Естественото географско положение и добре установената комуникативна връзка на 

пристанището свързва областта със страните от Източна и Централна Европа. 

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение - за обработка на 

генерални и насипни товари - е и пристанището на «Поларис 8» ООД. Използва се за 

обработка на генерални и насипни товари. 

В най-северната част на града е разположено пристанище с национално значение за 

обслужване на пътници и корабно банкеруване. Разполага с пътническа речна гара. 

В град Силистра е открито първото частно пътническо пристанище по р. Дунав - “Йист 

Поинт”. Пристанището е с регионално значение, предназначено за обществен транспорт и 

обслужване на пътници, обработка на поща, снабдяване на корабите с вода, гориво, ел. 

енергия и комуникации. Новият фериботен терминал Силистра - Кълъраш, стопанисван от 

концесионера “Дунавски индустриален парк” АД, дава възможност за превоз на пътници и 

транспортни средства. Това създава предпоставки за увеличаване и привличане на трафика на 

камиони между Турция и Украйна и целия източен регион на България и Румъния. 

Според ОУПО в района на фериботния комплекс Силистра - Кълъраш на територия от 

40 хектара е предвидена индустриална зона включваща и складови и изложбени зали 

функции. На територията на общината функционира ферибот. Той осъществява връзката 

между Силистра и Кълъраш през сухопътната граница между България и Румъния. Фериботът 

е изграден за локални нужди с ограничена възможност за експлоатация (малка платформа). 

Железопътен транспорт 

ЖП клонът, обслужващ територията на област Силистра, е „Самуил-Силистра” (отклонение от 
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IX главна линия Русе-Силистра), който осигурява транспортни връзки на областта със 

столицата и град Силистра. Дължината на железопътната линия в областта е 70 км. 

Дължината на железопътните линии на територията на СЦР към края на 2011 г. е 627 

км, които са 15,4 % от мрежата на страната. Общата дължина на удвоените жп линии е 89 км 

или 14,19 % от всички жп линии в района. Дължината на електрифицираните жп линии е 437 

км - 69,70 % и е над средното ниво на ЕС. 

Съществуващата железопътна инфраструктура на територията на общината е 

достатъчна и в добро състояние, но не се използва достатъчно интензивно. Реализирането на 

нова връзка с Румъния ще активизира както пътническия, така и товарния трафик в района и 

ще осигури интермодалност на пътници и товари. 

Въздушен транспорт 

В близост до с. Кайнарджа до път II-71 Силистра-Добрич е разположена летателна 

площадка Кайнарджа. Собствеността на площадката е частна, като със Заповед от 1999 г. 

летището е закрито. 

Главният проблем пред въздушния транспорт в Община Силистра е неговото 

нефункциониране, след закриването на летище Силистра със заповед РД 08.1181/06.12.1999 

год. на Министерството на транспорта. 

Самото летище Силистра е от групата на малките летища в България. Предназначено е 

за вътрешни и международни полети за превоз на пътници и товари, както и за полети на 

селскостопанската авиация. Собствеността на летището е частна. Към момента 

инфраструктурата е запазена и предназначението на терена не е променяно. 

Презгранична инфраструктура 

През ноември 2007 г. е открит фериботен терминал и нова фериботна линия Силистра-

Кълъраш. Терминалът е първата в България концесия на зелено за публична инфраструктура. 

Новият фериботен терминал Силистра-Кълъраш e основна транзитна точка за трафик от 

Турция през България за Североизточна Европа и от Украйна за южните Балкани. 

На територията на общината, в района на град Силистра функционират два гранични 

контролно пропускателни пункта - в района на ферибота „Силистра- Калъраш” и един пътен. 

Изключително значим за общината проект с наднационално значение е изграждането 

на „Дунав мост III” при Силистра-Кълъраш (Румъния). Съоръжението главно поради 

изключителната си значимост ще доведе до качествени и количествени изменения на 

транспортната схема в региона. След изграждане на мостовото съоръжение се планира 

пренасочване към него на основни транспортни потоци от вътрешността на страната, Турция 

и близкия Изток, които имат направление от/към Източна Румъния, Молдова, Украйна, Русия, 

Естония, Литва, Латвия, Беларус и др. Очаква се значително нарастване на интензивността на 

движението по основните артерии, свързващи гр. Силистра с вътрешността на страната. 

Въпреки това, към момента този проект е временно зъмразен от страна на Министерски Съвет. 

В Общия устройствен план и Общинския план за развитие на града е заложена 

възможност за реализиране на мост на река Дунав в общината между Силистра и Айдемир. 

Идеята за нов мост може да се осъществи след проучване интереса както на българските, така 

и на румънските власти, и на базата на детайлни проучвателни и проектни разработки. В 

Общия устройствен план е определено подходящо място за 

моста, така че той да бъде реално осъществим. Необходимо е да бъде направена подобна 
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разработка и от Румънска страна. По настоящем идеята за изграждане на мост на р. Дунав в 

района на гр. Силистра е включена в Програмата “Дунавски мостове” на Министерството на 

транспорта. От страна на двете гранични общини Силистра и Кълъраш има желание и 

готовност за съвместни действия по осъществяване на идеята. Съществуват договорености на 

общинско и областно ниво, предстои това да стане и на държавно ниво. 

Реализиране на нов ж.п. и пътен мост над река Дунав ще има положително влияние 

върху активизиране на трафика в района, което от своя страна ще доведе до икономическо 

съживяване, работни места и просперитет. 

Развитието на всички видове транспорт и възможности за тяхното съчетаване е 

стратегическо предимство, от което общината може да се възползва в новия програмен 

период. Важно е да се отбележи, че развитието на инфраструктурата ще окаже въздействие 

икономическия и социален живот не само на общината, но и на региона. В същото време са 

необходими комплексни усилия на всички административно- териториални равнища за 

реализация на планираните инициативи за осигуряване на транспортна достъпност и през 

гранична инфраструктура. Развитието на пристанищната инфраструктура също е от важно 

значение за подобряване на преноса на пътници и товари. 

2.2 Eнергийна инфраструктура и ВЕИ 

Енергопреносна мрежа 

Община Силистра се отличава с относително добре развита енергийна инфраструктура, 

както и целия СЦР. Всички населени места са електроснабдени и практически не съществуват 

проблеми за мрежите на електроразпределението, но има проблеми с доставката на 

електроенергия. Електроенергийната система е добре оразмерена да поеме по-голямо 

натоварване, което може да стимулира бъдещо икономическо развитие и трансгранично 

сътрудничество, но електроразпределителната мрежа се нуждае от доизграждане и 

реконструкция. 

Потреблението на ел. енергия се формира основно от комунално-битови абонати - над 

80%. Електрозахранването на значителна част от града не отговаря на 

съвременните изисквания за сигурност. Подстанция Силистра в момента е с двустранно ел. 

захранване, за разлика от останалите областни градове, които са с тристранно захранване и 

през зимния период при аварии, вследствие обледяването на проводниците, цели райони от 

областта остават без ел. захранване. Населените места се захранват от въздушни изводи 20 kV, 

като всички са електрифицирани. Същите са покрити на 100% с инфраструктура за улично 

осветление - всички улици и села в общината 

Климатичните условия са най-честата причина за прекъсвания на електрозахранването 

в населени места в общината, най-често през зимния период. 

Газификация и газоразпределение 

„Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра ”, 

автоматична газоредуцираща станция (АГРС) и „Изграждане на газоразпределителна мрежа в 

гр. Силистра ” 

Изграждащият се газопровод е обявен за обект с национално значение с решение на 

МС № 615 от 14.07.2009 г. Газопроводът е с дължина 79,670 км и преминава през четири 

общини и 25 землища в Добричка и в Силистренска област. Предназначението му е да доставя 

природен газ за промишлени и битови обекти в Силистра и в района. 
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В момента е в ход неговото изграждане, като се планира се да е готов до края на 

2013 г. 

Енергия от алтернативни източници 

Алтернативните източници на ел. енергия са все още слабо популярни и 

разпространени на територията на общината. 

Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в СЦР 

съществуват възможности за развитието на ветроенергетиката в територии, разположени по 

южната граница на района, преминаваща по билото на Стара планина. 

Край с. Полковник Ламбриново (област Силистра) е изградена фотоволтаичната 

централа с мощност от 80 MW. 

Изключителен потенциал от гледна точка на ресурса за производство на 

електроенергия от ВЕИ представлява течението на река Дунав. Развитието на този вид добив 

на енергия в общината е изключителна възможност, която следва да бъде внимателно 

разгледана. 

В общината има благоприятни условия за отглеждане на пшеница и царевица, както и 

за основните енергийни култури, използвани като суровина за производство на биодизел - 

рапица и слънчоглед. 

2.3 Комуникационна инфраструктура 

Съобщения 

Проследената тенденция в промяната в броя на пощенските, телеграфните и 

телефонните станции показва много леко намаляване на техния брой. Едновременно с това, 

обаче, се наблюдава рязко увеличение на пощенските агентства през разглеждания период. 

Това се дължи най-вече на бързото навлизане в сектора на много частни компании, които 

намират широк пазар за услугите си, както сред развиващия се бизнес, така и сред 

обикновените потребители. 

Информационни и комуникационни технологии 

Телекомуникационната и съобщителната мрежи на територията на Община Силистра 

са добре развити. Всички населени места са обхванати от фиксираната телефонна мрежа на 

БТК АД. В по-големите от тях се предлагат и услугите на други фиксирани телефонни 

оператори. 

В град Силистра осигуреността на обитаваните жилища с кабелна и сателитна 

телевизия е почти 80%, а с интернет и компютри - над 50.6%, а със сателитна антена са 

оборудвани около 20% от домакинствата. 

В селата достъпът до интернет и ИКТ е около 30%, със сателитна антена са оборудвани 

над 90% от домакинствата, а 30% от селското население има сателитен сигнал. 

2.4 Водоснабдителна и Канализационна Инфраструктура 

Водостопанската система на територията на община Силистра се стопанисва, поддържа 

и експлоатира от “Водоснабдяване и канализаци” ООД - гр. Силистра. Водопроводната мрежа 

е с дължина 442 867 м, от която 260 052 м вътрешен водопровод и 183 815 м - външен, 94,5% 

от тръбите са от азбесто-цимент. Състоянието на водопроводите участъци е значително 

влошено. По-голяма част от тях са крайно 
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амортизирани и е наложителна поетапната им подмяна с ПЕВП тръби. 

Водоснабдяването се извършва от следните водоизточници: дълбокосондажни 

кладенци (10 бр.), каптажи и дренажи (3 бр.), кладенци “Раней” (8 бр.) и шахтови кладенци (1 

бр.). 

На територията на общината са изградени 8 основни помпени станции и 14 бункерни. 

Мощността е 5 778 квт, капацитет 1 158 л/сек.. Десет са с единично18. 

Водоснабдителните системи осигуряват 84, 42 л/ж. ден питейна вода.Основните 

проблеми за нормалното водоподаване произтичат от единичното ел.захранване на 

водоизточниците и липсата на допълнителни дизелови агрегати за осигуряване на нормално 

функциониране на помпените станции - само 1 от помпените станции разполага с резервни 

агрегати. Водните маси се черпят от терасата на р. Дунав и от местни водоизточници. 

Амортизирана мрежа води до значителни загуби на вода - над 30%, като целта е тази загуба да 

бъде сведена до под 10%. Осъществяват се редица проекти за водоснабдяване и канализация 

на части от уличната водопроводна мрежа. 

Съществува и проект договориран между МОСВ и Община Силистра, е за 

изграждането на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане на 

канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на града. 

Стойността на проекта е 72,5 млн.лв. Той ще обхване около 46 хил. жители на 

общината, като в пречиствателното съоръжение ще постъпват отпадъчните води на град 

Силистра и на селата Айдемир и Калипетрово. 

2.5 Изводи от анализа на инфраструтурното развитие и свързаността 

В резултата на направения кратък преглед на инфраструктурното развитие и 

достъпност на община Силистра могат да бъдат посочени няколко ключови фактора, които 

трябва да бъдат отчитани при стратегиране развитието на общината в новия програмен 

период. 

Ключова географска локация на общината и възможностите за осигуряване на 

свързаност с наднационално значение и пренос на пътници и товари чрез интермодалност на 

транспортните средства. 

Наличие на Пан-европейски транспортен Коридор №7, предстоящо изграждане на мост 

над р. Дунав, добре развита железопътна инфраструктура, разгръщане на дунавски панорамен 

път, пристанищна инфраструктура са част от потенциалите, които при добро управление ще 

осигурят икономическото и социално съживяване на района и устойчив ръст на общината. 

В общината са изградени основни мрежи на техническата инфраструктура- 

телекомуникационна и съобщителна мрежи, електроразпределение, предстои изграждането на 

газопреносна и газоснабдителна мрежа. 

Общината е с висок потенциал за развитие на производство и алтернативни енергийни 

източници /слънчева енергия, вятър, биогорива/. 

Като проблем в общината се очертава физически амортизираните водоснабдителни мрежи, с 

висока степен на аварийност и големи загуби, като в по-голямата си част са с изтекъл срок на 

амортизация, както и ниска енергийна ефективност на използваните машини и съоръжения. 

Това налага прилагане на целенасочена политика по подобряване управлението на 

водоснабдителните системи за общината. 
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По отношение на комуникационната и съобщителна инфраструктура е нужно 

набелязването на инициативи, които да популяризират ИКТ сред населението в селата и така 

да се постигне нарастване на относителния дял на хората в селата с достъп до интернет. 

Като инициативите за реализиране на големи инфраструктурни проекти са 

доминиращи по отношение на вложени ресурси - получен ефект. Привличането на средства от 

ОП и други секторни програми за изграждане на инфраструктурата и за осъществяване на 

спомагателни дейности са от съществено значение за местните стопански субекти и за 

стабилизирането им във финансово отношение. Възможностите за вливане на финансови 

средства чрез реализация на инфраструктурни проекти, изпълнявани от местни икономически 

субекти ще осигури заетост и доходи на населението. Изградената инфраструктура ще окаже 

положително въздействие върху притока на инвестиции към общината, създаване на по-

висока добавена стойност от икономическите дейности, ще насърчи и спомогне развитието на 

туризма и интензифицирането на транспортните потоци. 

Косвените ефекти от инфраструктурното развитие ще са свързани с подобряване на 

демографската структура на населението и увеличаване на притока към общинската хазна на 

местни данъци и такси. 

2.6 Природни дадености 

Община Силистра е втората община по големина на територията в областта след 

община Дулово. Общинската територия на Силистра съставлява почти 18% от територията на 

областта, общата й площ е 51589.1 ха. Селищната мрежа включва 19 населени места, от които 

един град - център на общинатаи областта - гр. Силистра. 

Релефът на Община Силистра е равнинен, с надморска височина до 200 м. Климатът на 

Община Силистра е умерено континентален и попада в крайдунавската климатична 

подобласт. 

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни. 

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

община Силистра няма залежи на полезни изкопаеми, които да са база за развитие на 

определен сектор от икономиката. 

Преобладаващият вид почви на територията на Община Силистра са алувиално 

ливадни почви и ливадно черноземни почви, които са подходящи за отглеждане на зърнени 

култури, трайни насаждения и зеленчуци и постигане на високи средни добиви от тях. 

Наличието на дадености в общината за развитие на селско стопанство и в частност на 

земеделие предпоставя развитието и на свързана с него преработвателна промишленост и 

други спомагателни дейности. Ерозията застрашава почвите, намиращи се най-вече в 

дунавската територия на общината и до други водни източници. 

Общинската територия не е застрашена от подчертани природни рискове. Ерозията е 

едно от негативно влияещите фактори върху общината. В общината се регистрират два вида 

ерозия ровинна ерозия и ветрова. 

Обобщена териториална структура 

Разнообразните дадености и съвместното им действие са създали специфично 

съчетание от природни, исторически и транспортни локации, които придават уникален облик 

на общината. Най-гъсто застроените урбанизирани територии в общината, представени от 

град Силистра и прилежащите й структури. Градът концентрира основните икономически и 
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социални дейности в общината и събира всички значими транспортни връзки. Към 

общинският център се присъединяват и общо 18 села, повечето от които са с население под 1 

000 души и разположение южно от град Силистра (с изключение на с. Ветрен), обусловено от 

копитото на река Дунав. Общият поглед върху териториалната структура на общината 

разкрива няколко основни закономерности - преплитането земеделски територии и 

съответстващите им дейности, както и доминиращата роля на общинския център за 

пълноценното функциониране на цялата община. Защитените територии в общината са 

основно по поречието на река Дунав. 

Икономическа структура 

Община Силистра се отличава с исторически формирало се разнообразие на 

икономическата си структура и функция на промишлен център. Икономически активните 

субекти са концентрирани в рамките на град Силистра. В останалите населени места в 

общината няма отличими икономически субекти, които да осигуряват заетост на местното 

население. 

Отрасловите сектори с реални пазарни позиции са представени от предприятия и 

фирми на преработващата промишленост,търговия и ремонт, строителство, хотели и 

обществено хранене, транспорт и съобщения, селското стопанство, операции с имущество и 

бизнес услуги. 

Земеделието е традиционна и значима дейност, свързана с отглеждането на зърнени 

култури, овощни насаждения (най-вече кайсии) и лозови масиви. 

Животновъдството традиционно е ориентирано към свиневъдство, говедовъдство, 

овцевъдство и птицевъдство. Данните за селското стопанство в общината не дават основание 

за ясно формиране на общински профил в този сектор. 

Национално и регионално значение 

Значението на община Силистра е отражение на ролята на нейния общински център. 

Град Силистра е с национално значение, което се потвърждава от постановките на 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 и последващата я Национална 

концепция за пространствено развитие 2013-2025. Двата документа са основен инструмент за 

управлението на националното пространство на България. Техен акцент е йерархичната 

система от градове, в която Силистра е дефинирана като един от средните градове. Планира се 

Силистра да изиграе ролята на двигател на регионалното развитие, и да окаже благотворно 

влияние на околната изостанала селска територия и по този начин ще компенсира отсъствието 

на големи градове. 

Мерките, които следва да подкрепят развитието на град Силистра 

включват:изграждане на съвременна икономическа база на основата нам конкурентоспособен 

индустриален сектор; стимулиране на предприемачеството; развитие и модернизиране на 

инфраструктурата; създаване на устойчиви работни места; технологично развитие; изграждане 

на бизнес паркове; създаване и развитие на центрове за иновации и нови производствени зони, 

използване на специфичните местни потенциали. 

2.7 Идентифицирани проблеми и изводи за местоположението 

Изводите от предложената обща характеристика на общината представляват оценка и 

синтез на проучените характеристики и интерпретирането им като потенциал за развитие или 

ограничаващ проблем. 
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Предложената географска характеристика подсказва основните закономерности в 

пространственото развитие и получилата се функционална структура на община Силистра. 

Подхода към представянето на логиката в пространственото развитие се основава на 

единството на два основни елемента - оси и концентрации. 

Идентифицирани потенциали са свързани с ключово географско положение, плановете 

за изграждане на Дунав мост, както и от наличие на различни видове транспорт и 

възможности за комбинирането им. Подобна локация неминуемо предоставя необходимите 

предпоставки за динамично развитие на транспортни и логистични дейности. 

Съществен проблем са липсващите или недоизградени елементи на транспортната 

система, възпрепятстващи активните контакти и обмен между община Силистра й съседната 

румънска община. 

3. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА 

3.1 Икономическа характеристика 

3.1.1 Макроикономически показатели 

Община Силистра има относително добри макроикономически показатели през 

периода 2011-2016 г., въпреки спада от 5.7 % в общия обем произведена продукция в 

областната икономика за периода 2011 - 2016 г. и намаляващия обем на ДМА спрямо 

общинските в относителен дял 1.3 % за същия период. 

Като цяло регионът изостава в икономическо отношение. Размерът на инвестициите и 

иновациите е несъществен. Недостатъчно добре развитата икономика като цяло не търпи 

съществено влиянието на възстановяването от икономическата криза. Произведената 

продукция на преработващата промишленост е тази, която в най-голяма степен е намалила 

своя относителен дял – с 30% за периода 2011 - 2016г. При нея са и най- драстичните спадове 

в нетните приходи от продажби с над 12% за същия период. 

Другите отрасли показват относително стабилни стойности, като колебанията са по-

скоро несъществени. Няма драстични спадове в производствата на останалите сектори от 

общинската икономика. 

Средната годишна работна заплата за периода 2011 - 2016 г. запазва устойчива 

тенденция към плавно повишение за всички икономически дейности с изключение на 

финансовите и застрахователните услуги. 

Ръст се регистрира в сектор строителство, като това най-вероятно се дължи на 

реализацията на множество проекти по ОП. 

Равнището на безработицата е ммного над средното за страната - 21.8% през 2015 г., 

при средно 9.8% за същия период. 

Структурата на общинската заетост е близка до тази за страната. Най-голям брой заети 

лица се регистрира в третичния сектор. 

Микро предприятията са най-голям брой икономически субекти в общинската 

икономика - над 78% от всички икономически субекти. 

Нисък е делът на преките инвестиции. 

Особена слабост на общинската икономика е ниският дял на инвестиции в иновации и 

НРИД, което превръща стопанските субекти в ресурсоемки субекти и понижава съществено 

тяхната ефективност. 
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Въпреки това местната икономика показва стабилност в условията на политически и 

икономически трусове. 

3.1.2 Икономическа структура 

Структурата на общинската икономика може да бъде определена като разнообразна и 

представяща всички стопански сектори, с потенциал за растеж. Произведеният Брутен 

вътрешен продукт от област Силистра през 2015 г. е 676 млн.лв. или близо 0.8% от общия 

продукт на страната. По показателя БВП на човек област Силистра е на пред-последно място 

сред областите в страната с размер от 5 933 лв. 

БДС и БВП реализирани в област Силистра за 2015 г. са най-ниските стойности в 

рамките на северен централен район. Един от основните показатели за равнище на 

икономическо развитие е БВП на глава от населението, който косвено отчита и жизнения 

стандарт на населението в изследвания регион. Както и при останалите показатели брутният 

вътрешен продукт на глава от населението за област Силистра остава по-нисък от средния за 

страната и един от най-ниските от останалите области, включени в анализа, все пак запазвайки 

темп на нарастване за периода 2005 - 2015 г. 

Икономическата криза се е отразила неблагоприятно на развитието на областната и 

общинската икономика, която не е успяла да преодолее изоставането си и показва влошена 

динамика на фона на средно темповото възраждане на икономика в страната. 

ОБЛАСТ: СИЛИСТРА (SLS) 

Показатели 

Години 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Население към 31.12. - общо (брой) 118 433 117 214 116 038 114 670 113 248 

2 Население към 31.12. - мъже (брой) 58 746 58 062 57 337 56 620 55 774 

3 Население към 31.12. - жени (брой) 59 687 59 152 58 701 58 050 57 474 

4 

Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души 

от населението) – ‰ -7.7 -8.1 -6.8 -8.4 -9.0 

5 

Коефициент на детска смъртност (на 1 000 

живородени деца) – ‰ 10.5 7.8 5.9 12.0 9.4 

6 

Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души 

от населението) – ‰ 16.5 16.8 15.6 17.1 17.4 

7 

Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души 

от населението) – ‰ 18.0 18.4 17.6 18.1 19.1 

8 

Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души 

от населението) – ‰ 15.1 15.3 13.7 16.1 15.7 

9 

Среден списъчен брой на наети лица по трудово 

и служебно правоотношение (брой) 21 457 21 313 21 150 20 767 21 191 
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10 

Средна годишна работна заплата на наетите лица 

по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 059 6 390 6 880 7 215 7 494 

11 

Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 

навършени години (%) 57.3 60.7 61.4 64.7 63.1 

12 

Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени 

години (%) 50.1 50.9 48.2 50.0 49.2 

13 Коефициент на безработица (%) 12.5 16.0 21.3 22.4 21.8 

14 

Регистрирани в бюрата по труда безработни лица 

към 31.12. (брой) 8 293 8 898 9 276 8 191 7 444 

15 

Относителен дял на населениeто на възраст 

между 25 и 64 навършени години с висше 

образование (%) 15.4 15.8 15.1 14.4 16.4 

16 

Относителен дял на населението на възраст 

между 25 и 64 навършени години със средно 

образование (%) 47.9 49.4 52.5 53.1 50.3 

17 

Относителен дял на населението на възраст 

между 25 и 64 навършени години с основно и по-

ниско образование (%) 36.8 34.8 32.4 32.5 33.3 

18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3 

19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 436 442 452 455 461 

20 

Лекари в лечебните и здравните заведения към 

31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.3 26.8 26.9 26.9 28.2 

21 

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия с натрупване към 

31.12. (хил.еврo) 7 676.3 13 045.1 33 471.8 31 667.3 28 803.3 

22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 149 794 169 853 176 278 165 673 252 705 

23 Оборот (хил. лв.)* 1 419 297 1 500 118 1 545 183 1 568 777 1 722 334 

24 Произведена продукция (хил. лв.)* 798 943 838 168 798 684 796 705 850 765 

25 

Добавена стойност по факторни разходи (хил. 

лв.)* 303 989 256 978 303 510 313 680 339 039 

26 

Относителен дял на предприятията с до 9 заети 

лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.5 91.7 91.8 91.9 92.1 

27 

Относителен дял на предприятията с 10-49 заети 

лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.2 7.0 7.0 6.6 

28 

Относителен дял на предприятията с 50-249 заети 

лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.0 1.1 1.0 1.2 
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Динамика на основните икономически показатели за общинската икономика 

Източник: НСИ 

Наблюдава се трайна тенденция на повишаване на разходите за повишаване на ДМА в 

община Силистра, както и на абсолютния размер на произведената в общината продукция. 

МСП са преобладаващи в структурата на местната икономика, като най-голям 

брой са в сферата на търговията и ремонтните дейности. Именно този е и преобладаващия 

сектор в общината, следван от промишлеността. 

Видно е, че в общината липсват големи фирми, които да създават облик на 

икономиката и предпоставки за работа в мрежа с други местни стопански субекти. Това ще се 

окаже съществен проблем при реализацията на планираната в НКПР на РБългария роля на 

град Силистра и създаването на предпоставки за ендогенно развитие на територията. 

29 

Относителен дял на предприятията с повече от 

250 заети лица в общия брой предприятия за 

областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - - 

31 Дължина на първокласните пътища (км) 57 57 57 57 57 

32 Дължина на второкласните пътища (км) 147 147 147 147 147 

33 Дължина на третокласните пътища (км) 302 302 302 302 302 

34 Дължина на железопътните линии (км) 70 70 70 70 70 

35 

Разходи за научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД) (хил.лв) 207 .. .. .. 613 

36 

Персонал, зает с научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) (брой) 85 .. .. 20 40 

37 

Относителен дял на домакинствата с достъп до 

интернет (%) 40.0 56.5 37.6 49.8 56.4 

38 

Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 

74 години, използващи регулярно интернет 

(всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 33.1 51.0 38.6 44.4 43.8 

39 Жилищни сгради (брой) 39 386 39 402 39 416 39 424 39 438 

40 Жилища (брой) 57 365 57 388 57 420 57 428 57 446 

41 Места за настаняване (брой) 33 20 20 20 20 

42 Реализирани нощувки - общо (брой) 35 737 39 337 31 031 32 735 33 013 
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Въпреки широкото поле на действие на регистрираните на територията стопански 

субекти като цяло местната икономика няма специфичен облик и специализация в някой от 

секторите.  

Подобно на тенденциите в национален и европейски мащаб най-голям е броят на 

малките и микро предприятията - общо 96% от всички стопански субекти. Четири са големите 

фирми, в които са заети около 19% от работещите и около 6% от общите приходи от 

продажби. Това са ВиК – гр. Силистра, Многопрофилна болница за активно лечение-гр. 

Силистра, ЗММ – Стомана АД и Фазерлес АД – първите две дружества, които са с държавна и 

общинска собственост са всъщност най-големите работодатели сред стопанските субекти в 

града. Около 30% от заетите са ангажирани в 23 средни фирми (с персонал между 50 и 250 

души), чиито дял е 28% от приходите от продажби. 

Микро и малките фирми формират около 51% от заетите и 66% от приходите от 

продажби. 

Водещ отрасъл е търговията с дял от 58% от приходите от продажби, следван от 

преработващата промишленост - 26% и строителството - 9%. По отношение на заетите в 

икономиката на града, най-голям брой работни места генерират активните фирми от 

преработвателната промишленост - 39% от заетите, търговията - 24% и строителството - 13%. 
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Налага се изводът, че отрасъл търговия е най-големият източник на приходи, също така в този 

сектор са позиционирани и най-голям брой фирми, но по брой заети е на второ място след 

преработващата промишленост, която от своя страна дава работа на най-голям брой заети в 

реалния сектор, но по приходи е на второ място. (като цяло е признак за ниска 

производителност на труда) Останалите фирми попадат в сектори с относително нисък дял на 

приходи и заети. Така с ниска стопанска активност се оказват важни в национален контекст 

сектори като услуги, транспорт и туризъм (хотели и ресторанти). 

Тъй като преработвателна промишленост е тази, която генерира реална добавена 

стойност и има потенциал за растеж и с цел извеждане на структуро - определящите 

икономически сектори, по-нататък в анализа е разгледано разпределението на фирмите на база 

нетни приходи от продажби и заети лица по водещи под-отрасли. 

По показателя нетни приходи от продажби най-висок е делът на фирмите от 

хранително-вкусовата промишленост - 38%, следвани от сектор дървопреработваща и мебелна 

промишленост, вкл. изделия от хартия и картон - 17%, металообработване - 13%, строителни 

материали - 12%, машиностроене - 7%, шивашка - 4%. 

Преработващата промишленост има най-голям дял в общия дял на произведената 

продукция. Размерът обаче бележи трайна тенденция към намаляване и докато през 2011 г. 

той възлиза на 53% от общата продукция, през 2015 г. той е съществено по-малък - 41%. 

Преструктурирането на икономиката и доскорошното свиване на вътрешния и 

външния пазара са основните причини за намалялата производителността на промишления 

сектор и спадане на относителния принос в общия размер на произведената продукция. 

Прираст бележи приносът на селското, горското и рибното стопанство с почти 6.5% 

за периода 2011 – 2015г. Данните са основание да се твърди че местната икономика се насочва 

към традиционните си отрасли. 

Останалите сектори са сравнително устойчиви в размера на своя принос като за 

разглеждания период не се регистрират съществени колебания. 

Преработващата промишленост е основният сектор в общинската икономика, който 

създава продукция. Тенденцията е, обаче в посока на намаляване на нейния принос за сметка 

на увеличаване на други сектори – туризъм, селско стопанство и т.н. 

Най-висок относителен дял в приходите от продажби се регистрира в сектор търговия; 

2014    2015         2016 
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ремонт на автомобили и мотоциклети и преработващата промишленост, като обаче 

тенденцията при втория е към снижаване.  

Структурата на промишлеността в община Силистра се определя основно от следните 

отрасли и подотрасли:  

Хранително – вкусова промишленост: водещ под-отрасъл от преработвателната 

промишленост на града, чието развитие е обусловено от наличието на суровинна база, пазари, 

работна ръка, транспортни връзки. Данните показват сравнително добра производителност на 

труда в отрасъла (по-високи приходи на единица зает в сравнение с други отрасли). Част от 

предприятията са експортно-ориентирани, част работят със затворен производствен си цикъл. 

Предприятията в отрасъла оказват и балансиращо въздействие върху структурата на заетостта 

в града с преимущественото ангажиране на женска работна сила. Секторът е представен от: 

месодобив и месопреработване; производство на млечни произведения; мелничарска 

промишленост; фуражи; преработка на плодове и зеленчуци и производство на алкохолни 

напитки безалкохолни напитки и сладкарски изделия; маслодобивна промишленост за 

производство на олио от рапица и царевица.  

Дървопреработвателна промишленост: Тази дейност в момента се реализира от 

средни и малки дървопреработващи предприятия.Те произвеждат строителна дървесина, 

дограма, дървесно-влакнести плоскости, изделия и опаковки от масивна дървесина, мебели, 

целулоза, картон и хартия.  

Машиностроене и металообработване: производство на дървообработващи машини и 

отливки, машини за хранително-вкусовата промишленост, производство и ремонт на 

нестандартно оборудване, чугурени и стоманени отливки, производство на неръждаеми 

умивалници, домакински съдове и прибори, бойлери, алуминиеви изделия и др. В сегашната 

си структура, под-отрасъл машиностроене се характеризира с ниска конкурентноспособност и 

известен срив на пазарите. Същевременно обаче има, макар и единици, водещи, експортно-

ориентирани фирми, които притежават необходимия потенциал и устойчивост за бъдещо 

ускорено развитие. Като цяло секторът се нуждае от обновяване на производството и 

продукцията и внедряване на нови технологии. Привличане на стратегически инвеститор в 

сектора би допринесъл за нужното оживление, подобряване на конкурентоспособността на 

местните фирми, формиране на верига на поддоставчици и т.н.  

Производство на строителни материали: представена от няколко фирми, (вкл. 

чуждестранен инвеститор), които произвеждат покривни системи, бетонови керемиди, тухли, 

сухи смеси за местен, национален пазар и за износ.  

Шивашка промишленост: секторът се свива драстично по време на глобалната криза. 

Производството на мъжка и дамска конфекция е със сравнително ниска добавена стойност 

предимно на основата на ишлеме за страни от ЕС, конкурирайки се със съседни държави като 

Румъния, Сърбия, Македония, както и по-далечни дестинации като Китай и Украйна. По тези 

причини основното предизвикателство пред фирмите в средносрочен план е нарастването на 

производителността, тъй като са силно зависими от цената на труда и производителността, 

която могат да постигнат.  

Електрониката, извеждана в стратегическите документи на общината като структуро-

определящ подотрасъл, дава едва 3% от общите приходи от продажби на реално работещите 

фирми. Представен е от две основни фирми, в чиято производствена листа са включени касови 

апарати и системи; таксиметрови апарати; електронни калкулатори и друга изчислителна 

техника; цифрови и матрични печатащи устройства; микродвигатели и други. На 
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“Оргтехника“ АД се пада значителен дял от пазара на фискални устройства в България, като 

същевременно по-голямата част от продукцията е предназначена за износ. Основни външни 

пазари са Румъния, Гърция, Украйна, Русия, Белорусия, Литва , Молдова, Сърбия, Малта, 

Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Македония, Албания и други. Въпреки 

малкият дял и значимост на подотрасъла към настоящия момент, той би могъл да добра 

основа за привличане на инвестиции в нови, високотехнологични дейности.  

Строителният отрасъл се представя сравнително добре в икономическата структура 

на града с дял от 10% от приходите от продажби и 12% от заетите, в следствие бавното 

възстановяване на инвестициите в имоти от времето на глобалната финансово-икономическа 

криза, тежко засегнала отрасъла не само у нас, но и в ЕС. Понастоящем вписани в Централния 

професионален регистър на строителя са 36 фирми с право да изпълняват обекти от различни 

категории – неголям брой, но с капацитет, механизация и кадри да се включат активно с 

проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на необходимата за социално-

икономическото развитие на града инфраструктура. 

Отрасли като транспорт, спедиция, услуги и туризъм остават с твърде нисък дял в 

общата икономическа структура на града, което показва незадоволитено представяне и 

неизползван потенциал за развитие.  

Реализирани нощувки за 2015 година като общ брой са 32 663 бр. Категоризирани 

заведения за хранене и развлечения към 2016 г. – 425 бр. 

Съществуващите места за настаняване за практикуване на алтернативни форми на 

туризъм са къщи за гости в с. Сребърна и с. Ветрен предлагащи селски и орнитоложки форми 

на туризъм. 

В общината е била утвърдена Стратегия за развитие на туризма 2008 - 2013 година, 

която не е била акуализирана към 2017. Тя е имала за цел да стимулира развитието на сектора 

в общината, да привлече инвестиции и туристопоток и по този начин да се диверсифицира 

структурата на местната икономика. Възможностите за развитие на туризма са много и те са 

застъпени в посочената стратегия. Тя е подкрепена и с програма, която включва конкретни 

мерки, необходими финанси и източници за осигуряването им. Планираните мерки за 

отчетност и контрол също са предпоставка за осигуряване постигане на заложените в 

Стратегията за развитие на туризма в община Силистра цели. 

Важно е, обаче, да бъде отбелязано трансграничното значение на общината и 

възможностите за сътрудничество, в т.ч. и по отношение на туризма. През 2007 година е 

разработена стратегия за развитие на туризма в трансграничната зона Силистра - Кълъраш. Тя 

работи за постигане на развитие в три основни насоки: икономическа, екологична насоченост 

и социална. 

Стратегията е изработена с цел да подкрепи развитието на туризма като приоритет в 

трансграничната зона Кълъраш - Силистра, да осигури последователна рамка за това развитие, 

сливане на положените усилия от обществените администрации с тези на другите местни 

социално-икономически партньори от Кълъраш и Силистра. Стратегията интензифицира 

сътрудничеството между дава региона и насърчава обмена на добри практики в управлението 

на туристическия сектор, спомага за генериране на туристически конкуренти предимства и 

постигане на устойчиво развитие на сектора в трансграничния регион. 

В общината действа един информационен център към НПО „Свят за всички”.  

Промишлеността все още има водеща функция в икономиката на град Силистра, но 
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почти напълно отсъства в икономиката на останалите населени места от общината. 

Отрасловите сектори с реални пазарни позиции са представени от предприятия и фирми на 

преработващата промишленост, търговия и ремонт, строителство, хотели и обществено 

хранене, транспорт и съобщения, селското стопанство, операции с имущество и бизнес услуги.  

През разглеждания период намалява делът и на наетите в секторите “Държавно 

управление”, “Образование” и “Здравеопазване и социални дейности”, което е аналогично на 

тенденцията в тези сектори за страната. 

Представеният списък в никакъв случай не е изчепателен. Съществуват множество 

стопански субекти, които остават извън списъка, оито развиват разнородна по своя характерл 

дейност. Като цяло трудно би могло да се говори за специализация на местното производство. 

В публикуваната от Българска търговско-промишлена палата класация за фирми, 

водещи в икономиката на България за 2015г. „Топ сто“ не присъстват фирми от община 

Силистра. Това показва, че в общината няма ключов инвеститор, които да осигурява заетост, 

приходи и да бъде двигате за създаване на свързани производства и услуги. 

Преобладаващи в общината, както бе отбелязано са микро и малките предприятия, като 

тенденцията е намаляване на техния брой, но не поради разрастване на дейността им и 

увеличаване броя на заетите, а поради прекратяване на дейност. Именно тези стопански 

субекти са най-потърпевши от кризата и свитите пазари. Голяма част от посочените фирми не 

са в състояние да обслужват задълженията си към персонал, контрагенти, държавни 

институции, което води до икономическо изоставане и задлъжняване на всички субекти по 

веригата.Значителният процент приходи и брой на заетите в микро, малки и средни 

предприятия доказва голямото значение на сектора на МСП и необходимостта от набелязване 

на мерки за повишаване на неговата конкурентноспособност и стабилен растеж. 

Анализаторите посочват следните отрицателни фактори, влияещи на развитието на 

предприемачеството и малките и средни предприятия: 

■ липса на регионални и особено локални механизми на финансов инженеринг за 

микро и МСП; 

■ усложнени административни и регистрационни процедури; 

■ недостатъчно квалифицираната работна ръка и малък брой подготвени 

бизнес кадри. 

Известен напредък за периода след 2003-2004 г. се отбелязва при подкрепата за 

малкия и средния бизнес от страна на банковия сектор, който развива нови продукти за 

подкрепа при започване и разширяване на бизнеса. От друга страна се увеличи и броят на 

подпомагащите развитието на бизнеса фирми и институции, които предлагат финансови, 

застрахователни, консултативни, информационни услуги и услуги за търговия с недвижими 

имоти. Може да се очаква, че в близките години тази тенденция ще допринесе за по-голямо 

развитие на предприемачеството, повишаване броя и конкурентоспособността на МСП. 

Стопанските организации, работещи на територията на община Силистра са 

относително неефективни, тъй като са ресурсоемки, немодернизирани и съответно 

недостатъчно рентабилни. Това е една от причините за по-ниският размер на брутната работна 

заплата в областта и за недостатъчната конкурентоспособност на местните фирми. 

Селскостопанския сектор е сравнително по-слабо представен в града спрямо другите 

отрасли, но той има съществено влияние за неговото развитие, тъй като е основно застъпен в 
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околните села. Животновъдството е по-слабо застъпено, промишлен риболов се отчита само 

от р. Дунав, тъй като всички отдадени на концесия язовири са само за спортен риболов. 

Размерът на пустеещите земи в общината е значителен, което предполага целенасочена 

политика и конкретни стимулиращи мерки за земеделските стопани за разширяване на 

обработваемите площи. 

3.1.3 Инвестиции 

Отбелязаната инвестиционна активност през изследвания период е ниска, което е 

свързано с икономическата криза. Общият извод е, че в областта липсва висок инвестиционен 

интерес, както от вътрешни, така и от външни предприемачи. Общият размер на инвестициите 

през 2011-2015 г. в областта е 873 450 хил.лв. Размерът на преките чужди инвестиции се 

увеличава от 21 065.9 през 2007 г. на 28 803.3хил. евро през 2015 г. По общини в Област 

Силистра най-висок дял на средствата за придобиване на дълготрайни материални активи са 

вложени в община Силистра - 435 664 хил.лв. или 58%. 

Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на икономически 

растеж и заетост в контекста на европейската и национална политика и по-конкретно в 

Европейската стратегия „Европа 2020”. Разходите за придобиване на ДМА са показател, който 

дава информация за инвестиционната дейност на стопанските субекти. В община Силистра те 

са нараснали с 35.47% през 2015 г спрямо 2011 г., докато в национален мащаб това увеличение 

е със 78.33% за същия период. В следствие на кризата разходите за инвестиции и обновление 

през 2015 г. в преработвателната промишленост са намалели драстично спрямо 2011 г., което 

води до спад от 58,34% на общите инвестиции. За същия период инвестициите в 

селскостопанския сектор са се запазили спрямо 2011 г., което отрежда водещ дял на тези 

инвестиции в общия разход за ДМА на предприятията. 

Чуждестранните инвестиции в област Силистра към края на 2015 г съставляват по-

малко от 1% от всички чужди инвестиции в страната, а в контекста на Северен централен 

район те са малко под 2%. Слабият интерес се дължи на отдалечеността от икономическия 

център София, недобрата свързаност и достъпност, липса на конкретни инвестиционни 

предложения, насочени към външни инвеститори, недостатъчен инвестиционен маркетинг. 

В съответствие с Общинския план за развитие през 2013 г. е актуализирана 

Инвестиционната стратегия на Община Силистра, чиято основна цел е „повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката на община Силистра и постигане на стабилен и 

устойчив икономически растеж чрез насърчаване на инвестициите и използване на интегриран 

подход и съхраняване на екологията в региона. 

3.1.4 Иновации и икономика на знанието 

Иновацията, както е дефинирана в изследването на иновациите в Европейската 

Общност /CIS/, представлява реализирането на пазара на нов или значително усъвършенстван 

продукт /стока или услуга/ или внедряването на нов или значително усъвършенстван 

производствен процес. Иновацията е резултат от използването на нови знания и технологии 

или на нови комбинации от съществуващи технологии и знания. 

Потенциалът за развитие на иновационните предприятия се доказва и от представените 

проектни предложения за финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособност на 

българската икономика”. 

Въпреки недостатъчните статистически данни, може да се твърди със сигурност, че в 

община Силистра развиват дейност множество иновативни предприятия. Това се дължи на 
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факта, че градът има изградени традиции инженеринговата дейност и във високотехнологични 

производства. За това допринася и подходящата образователна инфраструктура. 

В община Силистра са сключени 15 договора за реализация на проекти по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” от общо 11 бенефициента. 

Повечето имат иновативна насоченост, но за съжаление, като 8 от тях са прекратени, 5 са 

приключени, а 2 са в процес на изпълнение. 

3.1.5 Изводи от анализа на състояние на местната икономика 

Стойностите на показателите, свързани със структурата на общинската икономика по 

основни сектори, очертават ясно изразен потенциал и реален принос на района в 

индустриалното развитие на областта, слабо развитие и диверсификация на аграрния сектор и 

нарастващо значение на сектора на услугите, негативни тенденции в сектор промишленост. 

Структурата на общинската икономика показва необходимост от продължаващи 

значителни инвестиции за поддържане на устойчив темп на нарастване на индустриалния 

сектор, в много случаи за сметка на нарастването на продуктивността на аграрния и сектора на 

услугите. 

Общинската икономика има нужда от обновяване на производствените мощности и 

развитие на иновативни производства с оглед създаване на икономически 

конкурентноспособни фирми. Липсата на реформи и недиверсификацията на икономиката ще 

задълбочи икономическото изоставане и област и община Силистра и ще я постави трайно 

сред изоставащите и слабо развити територии на страната. 

Перспективите са свързани с използване на географското разположение на общината за 

развитието на интермодален транспортен и логистичен център, чрез използването на различни 

видове транспорт. 

Като проблем в развитието на икономиката може да се посочи силната централизация 

на местната икономика, чийто ясен резултат е изоставането в развитието и продължаващите 

тенденции на обезлюдяване на селата в общината. Проблем е и ниската ефективност на 

мерките за разработване на устойчиви местни туристически продукти, основани на 

съществуващите реални ресурси за алтернативен туризъм. 

Значението и приоритетността на икономическото развитие за община и град Силистра 

са потвърдени от всички основни стратегически и планови документи, като се извеждат 

сходни цели, актуални и в сегашния контекст: подобряване на конкурентоспособността на 

бизнеса, привличане на инвестиции, развитие на нови (туризъм) и подкрепа за съществуващи 

икономически сектори (селско стопанство и храни), инвестиции в човешки ресурси. Според 

представителите на бизнеса и нестопанските организации в гр. Силистра, основните сектори, 

към който 

чуждестранните инвеститори проявяват или биха проявили интерес, е селското стопанство и 

преработваща индустрия. Леката промишленост, туризмът и енергийната ефективност също се 

посочват като привлекателни сектори според част от представителите на тези целевите групи. 

Удачно да се търсят форми за насърчаване на предприемаческата активност и 

привличане на инвестиции в тези области, които имат потенциал за развитие на територията 

на община Силистра. 

3.1.6 Финансов анализ на Община Силистра за Периода 2011 - 2015 

Собствените приходи на общината, отнесени към общите приходи са под средните за 
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страната, които за 2011 г. са 40%, а за 2014 и 2015 г. - 44%. Това означава, че икономическият 

потенциал на Община Силистра да генерира собствени приходи е сравнително нисък. 

Наличните средства, които дават представа за това, колко средства могат да се заделят за 

капиталови разходи след покриване на оперативните разходи, също са под нормалните 

стойности, за които е препоръчително да са над 15% или поне над 12% при финансово здрави 

общини. 

Оперативните (текущите) приходи нямат целеви характер, но когато те превишават 

оперативните разходи осигуряват средства, които могат да бъдат насочвани за реализирането 

на капиталови проекти. Оперативните (текущите) разходи са насочени към издръжка на 

администрацията и за работни заплати, но те не осигуряват развитие. Затова техният дял в 

общите разходи трябва да намалява за сметка на капиталовите. За Община Силистра това 

съотношение е между 70% и 84% и се променя главно поради усвояване на кредитни средства 

за финансиране на капиталовата програма на общината. 

Коефициентът „налични средства - капиталови разходи“ спада от 50%, което, според 

финансовите анализатори е добро, до 40% и 31% през 2015 и 2016 г., което е незадоволително. 

Най-добре е стойностите на този показател да са над 70%, което би означава, че общината 

осигурява по-голямата част от капиталовите си разходи от собствени средства, а не от 

кредити. 

Отношението на капиталовите разходи към общия размер на показва дали чрез 

бюджета се осигурява устойчиво развитие на общината. Фактът, че то нараства за 2016 спрямо 

2014 е положителен, но сред това спада на 24% през 2015 г. Този процент също е добър, стига 

тези разходи да не се осигуряват само с кредити и да не водят до увеличаване задлъжнялостта 

на общината. А за това говори фактът, че отношението на същите разходи към собствените 

приходи не е в здравословни граници, тъй като не е добре както капиталовите разходи да 

превишават собствените приходи, така и да са твърде ниски. 

Анализът на показателите за задлъжнялостта на общината също дава възможност за 

важни изводи. Размерът на непогасения дълг е в нормалните граници под 30%, но тук не са 

отнесени задълженията на общината към външни контрагенти, които са нараствали през 

последните години. 

3.2. Развитие на социалната сфера и човешки ресурси 

3.2.1 Демографска характеристика и тенденции 

Демографското състояние на община Силистра следва тенденциите в развитието на 

демографията на област Силистра и страната като цяло. Демографската характеристика на 

общината е резултат от продължителното действие на множество фактори и влияния: 

• Трайно намаляване на броя на родените деца поради спад в общата плодовитост и 

намаляване на броя на жените в детеродна възраст 

• Променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към съжителство без брак 

•  Интензивна емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна 

и трудоспособна възраст 

• Задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и 

процесите на обезлюдяване на определени райони и села 
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Както е видно от данните на статистиката населението на общината непрекъснато 

намалява за периода 2009 - 2019 г. числеността му ще бъдее намалена с 5 870 души. Този факт 

е изключително притеснителен, тъй като води до обезлюдяване на населените места, 

намаляване на потенциала на работна сила и съпътстващи негативни въздействия върху 

социалния сектор и икономиката на общината. Някои населени места в общината са изправени 

пред риск от пълно обезлюдяване. 

По-голяма част от населението живее в рамките на общинския център - над 69% от 

населението на общината. С по-голям дял в половата структура на населението са жените, те 

са почти 51%, като в селата преобладава незначително мъжкото население. Като цяло 

половата структура на населението е балансирана. 

Общият брой на населението на общината към 31.12.2016 г. по данни на НСИ е 47 130 

души, представляващо почти 42% от общото население на област Силистра. Половата 

структура на населението е балансирана, приблизително 48% мъже и 52% жени, градското 

население наброява 32 400 души. През разглеждания период от 2007 година насам 

тенденцията е към устойчиво намаляване броя на населението, както за областта, така и за 

общината. 

Тенденцията, която се наблюдава като цяло за страната на застаряване на селското 

население се проявява и на територията на община Силистра. Населението в активна трудова 

възраст населява градовете и по-конкретно общинския и областен център - гр. Силистра, 

докато в селата е локализирано предимно възрастно население. 

Естествените демографски процеси, като смъртност, водят до намаляване на 

постоянният брой на жителите на малките населени места, което е предпоставка за 

заличаването им от административно-териториалното деление на страната и за изоставяне на 

урбанизирани вече територии. В резултат на това ясно се очертава негативната тенденция на 

обезлюдяване на селата, намаляване на прираста на населението, активни миграционни 

процеси, свързани най-вече с търсене на заетост на млади, образовани хора извън територията 

не само на общината, а и на областта. 

Основни демографски показатели в община Силистра 

 2013 2014 2015 2016 

Относителен дял на населението в селата в 

община Силистра -% 

31.1 30.08 30.06 30.07 

Относителен дял на населението в градовете в 

община Силистра-% 

68.9 69.2 69.4 69.3 

Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души 

от населението) - %о 

-7.3 -8.6 -8.5 -10 

Коефициент на раждаемост в община Силистра 

(на 1 000 души населението) - %о 

8 7.5 7.6 6.8 

Коефициент на. детска смъртност в община 

Силистра (на 1 000 живородени деца) - %о 

9.1 2.4 10.3 11.7 
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Коефициент на смъртност - в община Силистра 

(на 1 000 души живородени деца) - %о 

15.3 16.1 16.1 16.8 

Механичен прираст на населението в община 

Силистра (на 1 000 души от населението) - %о 

-6.8 -8.5 -4.3 -3.4 

Източник: НСИ 

Естественият прираст е отрицателен както за общината, така и за областта. 

Механичното движение на населението за периода 2007 - 2010 година също е отрицателно, 

като в годините стойността на този показател също устойчиво нараства (от - 158 души през 

2007 г. до - 273 души през 2010 г.). Прави впечатление изключително високите нива на през 

2012 г. и продължаващата дългосрочно устойчива негативна тенденция към увеличаване на 

неговите стойности. 

Коефициента на смъртността на общината расте прогресивно. Изключително висок е и 

коефициента на детска смъртност в общината. 

Данните показват влошена демографска картина като цяло и особено в селата, което 

ще се окаже и най-сериозния проблем в бъдещото развитие на територията. Приоритетно е 

необходимо прилагане на механизми и лостове за намаляване на негативните последици от 

демографската криза в общината в краткосрочен план и търсене на алтернативи за устойчиво 

решаване на проблема в дългосрочен. Подобряване на икономическия облик на общината е 

един от възможните начини за частично решаване на проблемите от това естество. 

Специалистите от НСИ са разработили прогноза за демографското развитие на 

страната по области в перспектива до 2030 г. Съгласно техните изчисления, населението в 

област Силистра през 2015 г. ще бъде 119 785 души, 2020 г. – 113 036, 2025 г. – 106 183 души 

и 2030 г. – 99 283 души или предвидено е намаление с малко над 1 300 души на година.  

Реализацията на направената прогноза в голяма степен зависи от демографската и 

социално-икономическа политика на страната, а също и от международните икономически 

условия.  

Най-многобройната етническа общност в област Силистра е българската. Към нея са се 

самоопределили 64 050. Турската етническа група е втората по численост. Към 1.02.2011 г. 40 

272. Област Силистра е на трето място в страната след Кърджали и Разград, където е 

концентрирана значителна част от тази етническа група. Ромският етнос е третият по 

численост в областта. 

Най-висок е относителен дял на българско население в областта има в община 

Силистра (84.1%), тук е и най-слабо представения ромски етнос общините Силистра (1.9%). 
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3.2.2 Образователна характеристика 

В рамките на областта най-образовани са жителите на община Силистра, където всеки 

пети (18.6%) е с висше образование, 

 

Етническа структура на населението в община Силистра 

Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2016, т.19 
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Образователна структура на населението в населените 

места в община Силистра към 2016 г. 

Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2016, т.19 

При последното преброяване относителният дял на неграмотните лица (неумението да 

се чете или пише) в област Силистра е 3.8% от населението на 9 и повече навършени години. 

Жените са със значително по-висок относителен дял на неграмотните (5.2%) в сравнение с 

мъжете (2.4%). 

С най-нисък относителен дял на неграмотното население в областта е община 

Силистра (1.2%). 

В община Силистра жените са по-голям дял от неграмотно население - 71% от всички 

неграмотни. Техният относителен дял обаче е малък, които говори за добро функциониране на 

образователната система и широк обхват на населението с образователни услуги. 

Качественият показател, даващ най-точната оценка за състоянието и перспективата на 

населението, е неговата възрастова структура. Съотношението на зависимите контингенти в 

под и над трудоспособна възраст имат съществено значение, тъй като характеризират 

тежестта, която обществото понася, за да осигури социална, медицинска и икономическа 

сигурност на тези групи.  

Населението в трудоспособна възраст е съсредоточено основно в общинския център. 

Измененията във възрастовата структура в общината включват непрекъснато намаляване на 

броя и дела на населението в под трудоспособна възраст и задържането на дела на 

населението в трудоспособна възраст. 

Трудовите ресурси са най-значимата за функционирането на стопанството част от 

населението. Техните количествени и качествени характеристики предопределят 

възможностите за социално-икономическото развитие на областта и страната. В общината се 

наблюдава характерната за страната тенденция, а именно преобладаване на трудоспособното 

население над останалите две групи (под и над трудоспособно население). Към 01.02.2016 г. 

трудоспособното население в общината е 35 430 души. Делът на подтрудоспособното 

население (до 16 г.) към същата дата е 5 667 души, което се дължи на преобладаващият дял на 

възрастното население. 



54 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

Налице са значителни разлики в относителния дял на неграмотните лица при трите 

основни етнически групи в Силистра. При самоопределилите се като българи 0.5 са 

неграмотни, при турската етническа група - 4.7%, а при ромската - 11.8% 

 

Образователна структура на населението в община Силистра  

Източник: НСИ, Преброяване на населението, 2016, т.19 
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Образователната структура на населението на общината е неблагоприятна. 

Преобладаващата част от жителите са със средно образование - 46.4%, следвани от хората с 

основно образование - 22.6%. Относително по-малка част от населението е с висше 

образование - 18.6%, като то предимно населява град Силистра (16.3%). Немалка част от 

жителите са начално и начално незавършено образование - общо 11.4%. 

Така представената информация за образователното равнище на населението на 

общината, регистрирано при последното преброяване през 2016 г. от националната статистика 

показва, че са необходими поредица от мерки на различни институционални равнища, които 

да създадат предпоставки, в т.ч. и политики, за повишаване образователното равнище на 

населението. 

Човешкият капитал е в основата на заложените цели в стратегията за развитие на ЕС в 

новия програмен период Европа 2020. Подобряването на демографската картина и 

осигуряване на приемливи стойности на показателите, отразяващи социалното и 

икономическото развитие на общината и доближаването до средните за ЕС налага 

създаването на предпоставки за постигане на интелигентен, устойчив, балансира и 

приобщаващ растеж. Базова предпоставка в наличието на качествен човешки ресурс, високо 

образован и компетентен, иновативно и проактивно работещ. Инициативите за достигане на 

показателите на ЕС по отношение на степен на образованост, продължаващо обучение и учене 

през целия живот е необходимо да бъдат своевременни, ефективни и адекватни на нуждите и 

възможностите за развитие на община Силистра. 

3.2.3 Здравеопазване 

По отношение на здравеопазването Община Силистра е една средностатистическа 

община. На територията на общината функционират: 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 

Според информация от публичните регистри на Регионалната здравна инспекция 

Силистра, актуална към 03.04.2013 г., лечебните заведения на територията на град Силистра 

са: 

■ Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 56 

бр. 

■ Амбулатория за специализирана медицинска помощ - групова практика - 1 бр. 

■ Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика - 49 бр. 

■ Амбулатория за специализирана дентална помощ -индивидуална практика - 1 бр. 

■ Диагностично-консултативен център 1 -Силистра"ЕООД 

■ "Медицински център -Силистра" ЕООД , 

■ "Медицински център АЛФА МЕДИК" ООД 

■ Медико-диагностична лаборатория - 4 бр. 

■ Медико-техническа лаборатория - 22 бр. 

■ Център за спешна медицинска помощ - 1 бр. 

Стационарно лечение 

Стационарното лечение на населението от област Силистра се осъществява в 
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Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра АД. Средносписъчният брой на 

персонала на болницата към м. юни 2013 г. е 565. Броят на леглата в болницата е  

294., а използваемостта им е 77,82% . Достатъчна е осигуреността с болнични легла и 

персонал. Материално-техническата база е в добро състояние. Според изводите на документа 

„Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” по проект „Разработване 

на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” 

за периода 2014-2020 г.” осигуреността на България с болнични легла е по-висока от средното 

ниво за Европейския съюз, като тенденцията през последните години у нас е към увеличаване 

на броя на болничните легла, докато наблюдаваните процеси в общността са в посока 

намаляване на легловата база. 

Спешна медицинска помощ 

В град Силистра функционира Център за СМП с филиали в Тутракан, Дулово, 

Кайнарджа и Главиница. 

Аптеки 

Според регистъра на РЗИ към 03.04.2013 г. в община Силистра функционират 19 

аптеки и 4 дрогерии, като по-голяма част са разположени в централната част на общинския 

център. 

Детски ясли 

На територията на общината функционират следните 4 детски ясли и 2 ОДЗ. 

Детска кухня 

Детската кухня в общината обслужва средно 350 деца от общината, като осигурява 

здравословно и разнообразно хранене за нейните клиенти. Материалната база в детските ясли 

и детска кухня е на сравнително добро ниво; ремонти се извършват само при необходимост. 

Висш медицински персонал в града от 152 души - стоматолози; общопрактикуващи 

лекари; акушерство и гинекология; ортопедия и травматология; физикална и 

рехабилитационна медицина; нервни болести, психиатрия, хирургия, урология, клинична 

хематология, ушно-носно-гърлени специалисти; кожни и венерически болести; кардиология, 

нефрология, алергология, инфекциозни болести; очни болести; гастроентерология; образна 

диагностика; ендокринология. Като цяло специалистите са концентрирани в общинския 

център. 

Статистиката показва, че осигуреността на населението в област Силистра с 

медицински персонал е под средното за страната, но той е разположен неравномерно. Средно 

за страната през 2011 г. на един лекар се падат 258 души, за СЦР – 323, докато за област 

Силистра – 380. По отношение на специалистите по дентална медицина стойностите също са 

по-високи от средните за страната. На един стоматолог се падат 1794 за 2011 г. при средно за 

страната 1101. Поради намаляващия брой на населението в областта тенденцията е към спад в 

броя на лицата обслужвани от 1 лекар и стоматолог.  

В общината е налична достатъчна осигуреност с болнични легла и персонал и 

материално-техническата база е в задоволително състояние. На база наличната информация за 

здравното обслужване на населението в община Силистра, както и на стратегическите и 

отчетните документи, могат да се направят следните изводи:   

Преимущество за целия регион е наличието на МБАЛ, която обслужва населението на 
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цялата област. В анализ на ситуацията и на потребностите от социални услуги в община 

Силистра (2010) е посочено, че общината има достатъчна осигуреност с болнични легла и 

персонал, материално-техническата база е в сравнително добро състояние, а броят на 

болничните легла отговарят на потребностите на населението. В същото време общинските 

експерти смятат, че състоянието на материалната база като цяло (не само на МБАЛ) е основен 

проблем на здравеопазването в града. В последните пет години не са привлечени средства по 

оперативни програми в полза на болницата в Силистра. Наличие на трайно незаети практики 

за първична медицинска помощ. Затруднен достъп до специализирана медицинска помощ 

поради липса на специалисти (основно онколози, ревматолози и неврохирурзи). МБАЛ 

Силистра обслужва населението на цялата област. От управлението на МБАЛ Силистра се 

поставя като необходимост изграждането на нова сграда на болницата. 

През изминалият период Регионалния здравен инспекторат-Силистра перманентно 

работи по изпълнение на стратегическите цели за опазване на общественото здраве и 

повишаване качеството на оказваната медицинска помощ, чрез осъществяване на ефективен 

здравен контрол и организиране на мероприятия за профилактика и промоция на здравето на 

населението. 

През 2012 г. е планирана и осъществена организационно – методична помощ на 

медицинските специалисти в детските заведения и училищата. Организационно- методичната 

помощ беше насочена към планиране и отчитане на дейността по промоция и превенция на 

здравето на децата и учениците, анализ на данните от профилактичните прегледи, работа по 

Националните програми и здравно- образователни дейности. През 2012 г. бяха организирани 

редица масови прояви по Национални здравни програми и здравни дни. Общо са проведени 20 

масови прояви по различните програми с 2686 участника. 

3.2.4 Социални услуги 

Предоставяните социални услуги са в отговор на установи потребности на нуждаещите 

се, от една страна и националната политика по интеграция и предоставяне на важни услуги 

със социална насоченост в общността. Предоставянето на услуги в общността се осъществява 

в съответствие с действащата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-

2015, която ежегодно се детайлизира в годишни планове. Планираното развитие на 

социалните услуги е базирано на задълбочено проучване и анализ на социо-демографската и 

икономическа картина на община Силистра. На тази база се очертават някои типични рискове 

за лица в неравностойно положение: ниско образование, неравностойна позиция на пазара на 

труда, съчетана с липса на трудови навици,трайна липса на собственост, лоши битови условия 

и липсата на средства за издръжка, принадлежност към етнически общности в неравностойно 

положение, многодетство, изолираност на малките населени места, концентрация на хора в 

пенсионна възраст в малките населени места, увреждане и/или сериозни здравословни 

проблеми на лицето или на член от семейството, ограничен достъп до здравни услуги, 

противообществени прояви, рискове, засягащи децата и настанените в институции. Въз основа 

на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. Повечето от тях имат социално-

икономически корени. Анализът цели да се направи пълна класификация на рисковите групи и 

да очертае някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от 

развитието на конкретни социални услуги. Анализът стъпва на разбирането за риска като 

фактор, препятстващ социалната интеграция на индивиди и групи. В резултат на анализа на 

рисковите фактори бяха обособени няколко ключови рискови групи, които да бъдат обект на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. За да превъзмогне индивидът 

ситуацията на риск, често е необходима подкрепа и за семейството му. На територията на 
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общината има социални услуги, които работят със семействата и близките на деца и лица в 

риск. Анализът на групите в риск очертава и съпътстващи групи, които се нуждаят от 

подкрепа. В община Силистра има развита мрежа от социални заведения. Три са 

специализираните институции: Дом за стари хора с отделение за лежащи в гр. Силистра; Дом 

за възрастни с физически увреждания с. Айдемир ж.к. “ Север”; Дом за деца, лишени от 

родителска грижа “Димчо Дебелянов” гр. Силистра. 

Социалните услуги в общността се предоставят от: 

■ Дневен център за деца и младежи с увреждания; 

■ Дневен център за стари хора; 

■ Домашен социален патронаж, който има и филиали в с. Бабук и с. Брадвари; 

■ Клубове на инвалида и пенсионера. 

■ Център за обществена подкрепа 

■ Обществена трапезария 

■ Защитено жилище за младежи от ДДЛРГ навършили 18 г. възраст 

■ Преходно жилище за деца и младежи от 14 до 18 г. възраст 

■ Приемна грижа 

■ Социален асистент 

■ Домашен помощник 

■ Кризисен център 

■ Център за социална рехабилитация и интеграция и др. 

Като се има предвид изградената до момента мрежа от социални услуги и откроените 

целеви групи, за да се изгради ефективна система за социална подкрепа е необходимо да се 

развиват социални услуги, осигуряващи превенция на изоставянето, повишаване на 

родителския капацитет, подкрепа на ранното детско развитие, осигуряване на среда, близка до 

семейната, формиране и възвръщане на умения и навици за самостоятелен живот. Тези услуги 

вече се предоставят в община Силистра. 

Като се има предвид изградената до момента мрежа от социални услуги и откроените 

целеви групи, за да се изгради ефективна система за социална подкрепа е необходимо да се 

развиват социални услуги, осигуряващи превенция на изоставянето, повишаване на 

родителския капацитет, подкрепа на ранното детско развитие, осигуряване на среда, близка до 

семейната, формиране и възвръщане на умения и навици за самостоятелен живот. Тези услуги 

вече се предоставят в община Силистра. 

С цел осигуряване на достъп до социалните услуги е необходимо да се осигури тяхната 

мобилност, имайки предвид съсредоточеността им в областния град. Не на последно място е и 

необходимостта от осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено до обществените и 

културни сгради. 

Предвид на гореизложеното се очертава необходимост от разкриване на допълнителни 

социални услуги в новия програмен период. 

В общината се е работило по изпълнението на Общинска стратегия за развитието на 

социалните услуги в община Силистра (2011 - 2015 г.), която е приета през 2011 година след 



59 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

продължителна и задълбочена работа и в изготвеният в резултат на нейната реализация План 

за трансформиране на специализираните институции за деца на територията на Община 

Силистра и други планови и стратегически документи. 

Стратегията до голяма степен спомага и обслужва постигането на Общинския план за 

развитие на община Силистра 2014 - 2020 г., а нейното въздействие и ефект върху местната 

общност би трябвало да са в основата на последващата оценка на ОПР, която задължително (в 

съответствие с ЗРР) се осъществява след приключване на съответния програмен период. 

3.2.5 Образование 

Обект на целенасочена държавна и общинска политика е създаване на условия и 

възможности за развитие на образователната система, осигуряваща различни видове и степени 

на образование на населението. Наред с другите организационно-методически условия за 

реализирането на тази политика важна роля е отделена на образователната инфраструктура. 

Последната включва обекти на предучилищното обучение, общото и профилираното, и 

професионалното образование - детски заведения и различни видове училища. В областта 

действа стратегически програмен документ за интеграция на ромите в образователната 

система. 

Предучилищната подготовка в община Силистра се осъществява в 9 детски градини - 2 

обединени детски заведения и 7 целодневни детски градини. В град Силистра детските 

градини са 6 като 3 от тях разполагат с по две сгради. В с. Айдемир детската градина е с 2 

сгради, посещават я деца и от с. Сребърна, където детската градина е закрита. Детската 

градина в с. Калипетрово е с филиал в с.Бабук. Детската градина в с. Иширково е с филиали в 

с. Йорданово и в с. Брадвари. 

Общината води активна политика за подпомагане на родителите на деца в тази 

възрастова група, като таксите за посещение на детска градина, определени от Общински 

съвет - Силистра за децата от селата Проф.Иширково, Брадвари, Йорданово и Бабук са по-

ниски в сравнение с останалите населени места, предвид качеството на предлаганата услуга-

материална база, сграден фонд, отопление и др. 

Структурата на образователната система, съобразно начина на финансиране включва: 

• 11 общински училища - 164 паралелки; 3633 ученици; 327 класни стаи; 

• 7 държавни училища - 55 паралелки; 1221 ученици; 131 класни стаи. 

Според степента и съдържанието на училищното образование в общината 

функционират: 

• 2 профилирани гимназии - 34 паралелки; 833 ученици; 75 класни стаи; 

• 2 средни общообразователни училища - 31 паралелки; 676 ученици; 79 класни 

стаи; 

• 1 спортно училище - 8 паралелки; 186 ученици; 21 класни стаи; 

• 6 основни училища - 91 паралелки;1938 ученици;140 класни стаи; 

• 6 професионални гимназии - 51 паралелки;1197 ученици;118 класни стаи; 

• 1 помощно училище - 4 паралелки; 24 ученици; 13 класни стаи. 

Едно от условията за ефективното използване на наличната материална база на 

образованието и за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес е средната 
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пълняемост на паралелките в общообразователните и професионалните училища. На 

регионално ниво, община Силистра е малко над този показател за област Силистра - 22.16 

ученици в паралелка при 21.2 ученици в паралелка за областта, 21.8 ученици средно за 

Северния централен район и 21.6 ученици - средно за страната. 

Същевременно поради спад в раждаемостта, демографския срив и недостиг на ученици 

ежегодно се формират паралелки с пълняемост под нормативно определения минимум - 

маломерни и слети. Традиционно те са в основните училища на селата Калипетрово, 

Иширково и Брадвари. 

Средният брой учащи на един преподавател е съответно: 13.2 за областта, 13.9 за 

района и 14.0 за страната. Налице е увеличаване на броя на учащите на един преподавател на 

всички териториални нива, главно поради съкращаване на преподавателския състав и 

въведените делегирани бюджети. 

По Национални програми на МОН са предоставени средства на училищата за 

обновяване на учебно-техническото оборудване - подмяна на учебни дъски, ученически маси 

и столове; за подкрепа на целодневното обучение - освежаване и оборудване на стаи за отдих 

и занимания по интереси, закупени са дидактически материали; за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта; за ремонт на спортни площадки и съоръжения. Всички 

училища са оборудвани с компютърна техника, поддържа се интернет и оборудване на 

терминални места. 

По отношение на осигуряването на условия за реализация на законовото изискване за 

задължително обучение до 16-годишна възраст, в община Силистра са създадени условия за 

осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование на деца и ученици от населени 

места, в които няма функциониращи училища. В тази връзка в община Силистра 5 училища са 

със статут на „средищни”. За тях се осигуряват допълнителни средства от централния бюджет 

за транспортни разходи, целодневна организация на учебния ден и столово хранене. 

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

техните познавателните интереси и творческите способности се грижат 2 извънучилищни 

педагогически учреждения: Обединен детски комплекс/ОДК/ и 

Народна астрономическа обсерватория “Галилео Галилей”/НАО/. В тях са обхванати около 

150 деца от предучилищна възраст и 900 ученици от общинския център. 

Обединено общежитие за средношколци “Младост”/ООС/ е предназначено за 

възпитание, обучение и отдих на ученици от VI до XII клас от цялата страна, които се 

обучават в силистренските училища. Поради ограничение в сградния фонд са обхванати 230 

ученици, като желаещите са много повече. 

В община Силистра функционира Ресурсен център за подпомагане на интегрираното 

обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, в който 

са обхванати 285 деца и ученици от общинските и държавни училища и детски градини. 

Всички училища и детски градини, в които се обучават деца и ученици със специални 

образователни интереси разполагат с кабинети с необходимото оборудване за пряката работа 

на ресурсните учители. 

ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра участва като пилотно училище в проект на МОН 

„Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение“. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за 

отваряне на образователната система към осъществяване на включващото обучение. 
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В почти всички училища и детски градини са изградени подстъпи за достъп на деца в 

инвалидни колички. В ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра е монтиран асансьор между етажите 

на сградата за нуждите на децата със специални образователни потребности. 

Висше образование 

През учебната 2012/2013г. за придобиване на образователно-квалификационни степени 

„бакалавър” и „магистър” в Русенски университет „Ангел Кънчев”- Филиал Силистра и 

Филиал на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в редовна и задочна форма 

се обучават 810 студенти. Дипломиралите се през 2012 г. студенти са 158. 

Специалностите, които предлага Русенски университет „Ангел Кънчев”-Филиал 

Силистра са: Български език и чужд език, Физика и информатика, Транспортна техника и 

технологии и Електроинженерство. 

Във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите специалностите са: 

Икономика на туризма, Аграрна икономика, Управление на агробизнеса, Счетоводство и одит, 

Финанси и банково дело. 

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ: 

1. Отчитайки сравнително добро състояние на материалната база, включително и 

сградния фонд на детските и учебни заведения все още има различна необходимост от 

ремонти-подмяна на дограма, саниране, външно и вътрешно измазване, подмяна на ВиК, 

електрически и парни инсталации, ремонт на покривни конструкции и др.; 

2. Има необходимост от изграждане на съвременен модел от дейности по опазване 

живота и здравето на децата и учениците- благоустрояване и модернизиране на детските и 

училищни дворове, изграждане на стабилни огради, осигуряване на денонощна надеждна 

охрана и пропускателен режим в районите около и в детските градини и училища; 

3. В условията на „делегиран бюджет“ и при негативни социално-икономически и 

демографски процеси в малките населени места се проявяват сериозни затруднения, свързани 

с осигуряването на качествено образование- издръжка, кадри, слети и маломерни паралелки; 

4. Все още се наблюдават процеси на сегрегация на децата от ромски произход, 

произтичащи от местоположението на училището и затворения характер на ромската общност 

в района; 

5. Високата безработица и бедност в малките населени места води до нарушаване на 

достъпа до предучилищно образование и възпитание на голяма част от децата, поради 

невъзможност за плащане на такси за ползване на детска градина; 

6. Липсата на стабилни икономически субекти в общината поставя пред 

професионалното образование сериозни проблеми при изграждане на мрежа от професии и 

специалности, които осигуряват бъдеща реализация. Това нарушава необходимото 

сътрудничество между бизнес и образователни институции. 

3.2.6 Спорт, деца и юноши 

В Община Силистра са запазени добри традиции в домакинството на републикански и 

държавни първенства по лека атлетика, автокрос, стрелба с лък, стрелба с пневматично 

оръжие, спортни танци, карате и приложно колоездене. Всяка година, в края на месец август, 

Силистра посреща участниците в най-голямата в Европа Международна гребна регата по р. 

Дунав - ТИД. На територията на общината извършват учебно-тренировъчна и спортно-
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състезателна дейност 16 официално лицензирани спортни клуба по 13 вида спорт - лека 

атлетика, плуване, баскетбол, стрелба с лък, спортна стрелба, джудо, сумо, шахмат, карате-до, 

борба, ветроходство, футбол и волейбол. В общината има достатъчно спортни бази, адекватни 

на развиваните спортове и съответстващи на съвременните норми и изисквания за провеждане 

на състезания. 

За пълноценно осмисляне на свободното време в Община Силистра е изготвена 

Програма за подпомагане отдиха на децата и юношите, като им се предоставя възможност за 

безплатно ползване на спортната база. Със съдействието на преподаватели от Ученическа 

спортна школа се провеждат занятия по баскетбол,футбол, плуване, лека атлетика и джудо. 

В общината е необходимо изграждане на многофункционална спортна сграда, която да 

осигури възможност за провеждане на представителни състезания и културни дейности и така 

да популяризира спорта, особено сред младите хора. Установява се потребност от 

рехабилитация и модернизация на спортните обекти на територията на общината, както и 

обновяване и повишаване сигурността на спортните обекти и обновяване на училищните 

спортни съоръжения. 

В община Силистра вече са оптимизирани институционалните условия, касаещи 

участието на младите хора в процесите на вземане на решения и дебатите, които ги засягат. 

Структурите, реализиращи младежката политика на територията на Община Силистра са 

ОДК, НАО „Г. Галилей”, читалищата, училищата, неправителствените организации, 

спортните клубове, младежките организации и неформални групи, доброволци. 

Община Силистра е регионална ЕВРОДЕСК точка, с което се предоставя възможността 

младите хора да получават информация за Европейски финансиращи програми, обучения и 

работа в чужбина. 

3.3 Трудов пазар, безработица и доходи 

Силистра е една от най-бавно развиващите се области в България през последните 10 

години. През целия период областта не успява да привлече достатъчно външни и вътрешни 

капитали, които да стимулират икономическата активност в региона и да повишат трайно 

нивото на заетостта и доходите. Географската изолираност на областта и ниският стандарт на 

живот са основните причини голяма част от жителите да мигрират към вътрешността на 

страната. 

През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване дела на населението 

в над трудоспособна възраст в общината. По-висок е този дял в селата в сравнение с град 

Силистра. По данни от Дирекция „Бюро по труда” безработните лица в общината към 

31.01.2017 г. са 4 100 души, което е с 6 % повече спрямо същия период на предходната година. 

Стойностите на този показател за община Силистра обаче са с 5% по-високи от средните за 

страната. Безработните мъже и жени са почти равен брой, като тези които са със средно 

образование формират почти 60% от всички безработни в общината. Възрастовата структура 

на безработните е доста обезпокоителна. Безработните лица над 50 години представляват 40% 

от всички безработни, този факт заедно с процеса по застаряване на населението дава 

основание за негативна прогноза по отношение на икономическото развитие на общината. 

Преобладават трайно безработните лица, като съществена част от тях - 19.50% са с 

продължителност на регистрацията между 1 и 2 години. 

Към края на 2016 г. нивото на безработица в Община Силистра достига близо 9%, в 

областта 21.8, а за страната стойността е - 9.1% . По данни от Дирекция Бюрото по труда - 

Силистра, към месец януари 2017 г., регистрираните безработни наброяват 3256 души. 



63 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Спрямо предходния месец нивото на безработица е намаляло със 140 човека или 5,1 %. 

Спрямо същия период на миналата година е налице намаление с 506 човека или 16,3 %. 

Към 31 май 2017 г. безработицата в общината е 12%, като тенденцията е тази стойност 

да се сравнително устойчива, със съвсем леки колебания. 

 

Нива на безработицата в общината за периода 2011 – 2016 година 

Образователните структура на безработните лица към 31.12.2016 г. е както следва: над 

15% са висшисти, почти 65% от безработните са със средно образование, в т.ч. и 

професионално, с основно са почти 13%, а с начално и по-ниско малко под 7%. Женската 

безработица е малко над 51%. 

Безработните лица с регистрация в ДБТ над 2 години са почти 15% (440 лица), като 275 

от тях са жени. 

Структурата на безработните е многообразна и трудно могат да бъдат направени 

генерални заключения от нея. Безработни са както хората с професии и специалности, така и 

хора без професионално направление и специализация. 

Възрастовата структура на безработните лица е съответно: 19.76% са млади хора - до 

29 годишна възраст, в диапазона от 30 до 39 години попадат 18.76% от трудово 

неангажираните лица, 11.2% са на възраст между 40-44 г., 13.5% са на възраст от 45 до 49 г., 

14.10% са безработните на възраст между 50 и 54 години, а хората над 55 годишна възраст 

формират 23.07% от безработицата.  

По-голяма част от безработните лица – 30% са специалисти, а работниците – 43%, 27% 

са без професионална квалификация.  

Един от инструментите за ограничаване на безработицата е трудовото посредничество. 

През 2015 г. в област Силистра са обявени 2619 свободни работни места на първичен пазар на 

труда. В резултат на действията на трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” през 

2015 г. са устроени на работа 2339 безработни лица. През първите пет месеца на 2016 г. са 

заявени 1329 работни места на първичния пазар на труда. На работа са устроени 1265 

безработни лица (при 1244 за същия период на 2015 г.). 

31.12. 2013        31.12.2014  31.12.2015       31.12.2016 
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Специално внимание се отделя на неравнопоставените групи на пазара на труда (лица 

на социално подпомагане, хора с увреждания, младежи и т.н.), които изпитват затруднения 

при намирането на работа.  

За намаляване на безработицата в област Силистра сред продължително безработните 

и лицата на социално подпомагане продължава реализацията на Национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост” и Национална програма „Асистент за хора с 

увреждания”.  

Принос за преодоляване на младежката безработица има реализацията на Национална 

програма „Старт на кариерата”. Тя осигурява възможност на безработни младежи, завършили 

висше образование да придобият стаж в държавната, областната и общинската 

администрация. На територията на Община Силистра също така е реализиран проект по ОП 

РЧР „Активни” през 2016, който също е бил насочен към младежката безработица с възрастов 

диапазон 15 – 29 години. През 2012 г. в областта се реализират и мерки за насърчаване на 

заетостта. Чрез тях професионална реализация са намерили 60 безработни лица. 

Икономически неактивните лица в общината към 01.02.2017 са 22 208 души, което е 

почти 38.5% от неактивните лица на територията на областта. С най-голям относителен дял 

сред икономически неактивните лица в общината са пенсионерите с 69.5%, след което се е 

групата на учащите и неработещи – 12.2%. 

Основният дял от заетите лица са ангажирани във първичният сектор на икономиката. 

Частният сектор все още е водещ по отношение на осигуряването на заетост, въпреки, че с 

настъпването на икономическата криза делът на ангажираните в бизнес организации с такъв 

капитал постоянно намалява. 

С най-висок коефициент на икономическа активност в областта е община Силистра - 

65.5%, или с 8.6 процентни пункта по-висок от този за областта. Най-висок е коефициентът на 

заетост в община Силистра - 53.1%, или с 8.8 процентни пункта по- висок от този за областта. 

Най-ниска е безработицата сред лицата между 15 и 64 навършени години в област Силистра е 

в общините Тутракан (16.2%) и Силистра (18.9%). 

Статистически 

райони 

          

2011 2012 2013 2014 2015 

Северозападен 

район 185024 182472 182969 177648 175277 

 -Видин  18322 17670 17665 17162 16823 

 -Враца 41118 40506 40214 38608 37200 

 -Ловеч 34597 34532 34704 33989 33502 

 -Монтана 28731 28722 29069 28092 28152 

 -Плевен 62256 61042 61317 59797 59600 

Северен централен 
227713 225124 225878 223150 222411 
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район 

 -Велико Търново 69215 67706 67813 67472 67141 

 -Габрово 39810 39356 39233 38990 38935 

 -Разград 26538 26742 27070 26490 26055 

 -Русе 70693 70007 70612 69431 69089 

 -Силистра 21457 21313 21150 20767 21191 

Североизточен 

район 263168 262177 262269 263244 263035 

 -Варна 149361 149001 149368 151621 151747 

 -Добрич 43448 42641 42442 41827 40496 

 -Търговище 27764 28130 27842 27999 28629 

 -Шумен 42595 42405 42617 41797 42163 

Югоизточен район 294099 289827 290813 293783 295394 

 -Бургас 118975 118885 122348 124729 123543 

 -Сливен 38376 37817 36868 36975 37425 

 -Стара Загора 106133 103120 101303 100370 101646 

 -Ямбол 30615 30005 30294 31709 32780 

Югозападен район 887850 878376 885273 903080 914442 

 -Благоевград 88086 87591 88589 89016 89286 

 -Кюстендил 32269 31127 30696 30618 30900 

 -Перник 28396 28254 27239 27164 27560 

 -София 57184 56900 59393 59694 59397 

 -София(столица) 681915 674504 679356 696588 707299 

Южен централен 

район 384634 380742 379201 379639 384209 

 -Кърджали 29410 29757 29835 29458 30498 
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 -Пазарджик 61892 60231 59845 60089 61129 

 -Пловдив 207599 205876 203933 207057 208990 

 -Смолян 31490 31302 32216 30952 31145 

 -Хасково 54243 53576 53372 52083 52447 

СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО РАЙОНИ 

Икономически активните лица в Община Силистра са 44% от всички активни в областта, като 

преобладава активността сред мъжете 

През изминалия период (2007-2012 г.) трудовата заетост е с подчертана негативна тенденция 

на развитие. Намаляващият брой на заетите лица и свързаният с този брой коефициент на 

заетост е характерен за община Силистра. 

Заетите по трудово и служебно правоотношение през 2015 г. са с 424 души повече в сравнение 

с 2014. Тенденцията за годините, в които статистиката има данни е бавно повишаване на 

заетите като последните данни сочат, че през 2014 и 2015 са съответно 20 767 и 21 191 души. 

В община Силистра през 2016 година са били заети 21 821 лица, което представлява над 53% 

от всички заети в областта. Половата структура на заетите в общината е както следва: 52.3% 

мъже и 47.7% жени. Градът е преобладаващото място, където населението намира заетост - 

тук са заети над 75.% от всички заети в общината. 

В общинската икономика най-много заети са 70.34% са заети в третичния сектор на 

икономиката, 23.61% във вторичния сектор, а първичния - 6.06%. 

Заетостта в общината се формира в най-голяма степен от предприятията, работещи в 

преработващата промишленост. Почти 21.5% от заетите са ангажирани в този сектор. 

Тенденцията в сектора е към намаляване на техния дял. 

Търговията и услугите е вторият по-големина отрасъл, който осигурява 16.7% от заетостта. 

Реално над 25.2% от ангажираните са в сфери на бюджетна издръжка, което прави държавата 

най-големия работодател на територията на общината. Заетостта периода 2011 - 2016 г. не се 

отличава с драстични колебания по икономически дейности. Регистрира се спад в 

абсолютните стойности на заетите, което е резултат от неефективната и неконкурентна 

икономика и нейната силна зависимост от външни фактори, като икономическата криза. 

Доходите на домакинствата не са достатъчни за осигуряване на стандарт и качество на живот. 

Най-високи доходи се регистрират в сектор финансови и застрахователни дейности 10 968 лв., 

следван от сектор държавно управление и доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване. 
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Показател 2013 2014 2015 

Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Силистра (брой) 
21150 20767 21 191 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в България - лева 

9301 

 

9860 

 
10 535 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в област Силистра - лева 6880 7215 7494 

    

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в община Силистра - лева 
6617 7100 7394 

Източник: ТСБ Силистра 

Средната годишна работна заплата е под равнището на за страната и Северен 

централен район, но е превишава тази на областта. Голяма част от населението допълва своя 

доход от натурални стопанства. Като цяло доходите в общината са ниски и  

непривлекателни а младите образовани хора, които търсят своята реализация в 

икономическите центрове на България или в чужбина. 

Логично, размерът на средната работна заплата за общината е под средния за страната, 

като тази тенденция е устойчива през годините. В същото време, обаче, доходите на жителите 

на общината са над средните за областта, което показва, че икономическата активност в 

общината е по-висока от средната за областта и тук е възможно прилагането на стратегия 

стимулираща развитието на „центъра” и „издърпваща” периферните части на областта. 

От 2010 година до днес в общината активно се работи по програмите на 

Министерството на труда и социалната политика, осигуряващи заетост като озеленители, 

домашни помощници, социални асистенти и т.н. Тези инициативи до голяма степен спомагат 

запазването на сравнително устойчиво съотношение на работещи и безработни на пазара на 

труда, с оглед на настъпилата икономическа криза и свиването на дейността на множество 

частни стопански субекти. 
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Заети лица и коефициенти на заетост на населението на 15 и повече навършени 

години през 2016 година 

Най-изоставащи по отношение на заетостта в Северен централен район са областите 

Разград и Силистра. Този тенденция може да окаже негативен ефект върху икономическите 

показатели на областта и общината, а от тук да се създаде и социално напрежение по места. 

Лошите икономически показатели и ниското качество на живот в повечето области в 

България, в т.ч. и в област Силистра, ще се отрази негативно върху инвестиционната и 

иновационна активност на стопанските субекти и ще доведе до концентриране на голям 

икономически ресурс в определени териториални локации, прекалена урбанизираност и 

обезлюдяване на икономически изоставащите общини. Тези опасения са реални и поставят 

въпроса за адекватността на националната и местна политики по запазване на териториалните 

единици като действащи икономически субекти, осигуряващи необходимото качество на 

живот и подходяща заетост на местното население. 

Състоянието на икономиката на общината влияе негативно върху равнището на 

заетостта и безработицата. За производствената стагнация допринася липсата на мащабни 

външни инвестиции. Недостатъчното развитие на производството в общината се определя от 

ограничените възможности за самофинансиране на местните стопански субекти, на свитото 

стоково-пазарно търсене, обусловено от ниските доходи на населението, резултат от 

настъпилата финансово икономическа криза. 

По данни за наетите по трудово и служебно правоотношение в община и област 

Силистра, следва да се заключи, че след 2014 г. броя на наетите плавно се увеличава, но на 

фона на национално ниво като процент тенденцията е повече от тревожна. 

За първото шестмесечие на 2016 година данните на НСИ показват, че от областите в 

Северен централен район за планиране, в област Силистра числеността на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение са най – малко.
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3.3.1 Извода от анализа на безработицата 

В разработката на ИПИ (Институт за пазарна икономика. София, 2012)   е направен опит 

за клъстеризация на общините в България на база икономическия им статус. Според 

разработката област Силистра заедно с област Разград попадат в клъстер: лошо социално-

икономическо състояние и негативни тенденции на развитие. 

 

Клъстеризация на общините според икономическия им статус 

Тези две области са с най-негативното развитие на демографските процеси в страната. 

Възрастовата зависимост е нараснала със съответно 15 и 15,7 процентни пункта за една 

година, докато за страната се наблюдава намаляване с 0,2 процентни пункта. Състоянието на 

икономиката на тези две области също е сред най-влошените само две други области имат по-

зле развити икономики. Идентично е и състоянието на образователната среда. Разград и 

Силистра са с един от най-ниските БВП на човек от населението (само област Силистра е с два 
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пъти по-нисък БВП на човек от този на страната). В областите Разград и Силистра на 1000 

души от населението се падат съответно 2-ма и 3-ма студенти, а за страната те са 37.  

Контраст се регистрира в сферата на здравеопазването. Динамиката на развитие на 

здравеопазването е една от най-положителните в страната, но моментното състояние на 

здравеопазването на областите в клъстера все още е лошо и ги нарежда на едно от последните 

места. 100 000 души население се обслужват от по две болнични заведения за двете области в 

клъстера, докато за страната този брой е два пъти по-голям.  

Основните демографски и социални проблеми, очертали се още през 2005 година в 

процеса на подготовка на ОПР и последващата актуализация през 2008 не се решават и до 

днес, а се задълбочават. Най-общо това са: ниска раждаемост, висока смъртност и отрицателен 

естествен прираст; интензивни миграционни процеси в посока на изселване от територията на 

общината; застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; нива на 

безработица над средните за страната; намаляване на относителния дял на населението в 

трудоспособна възраст; нива на доходите под средните за страната; заетост в първичния 

сектор на икономиката. Тези социално-икономически явления са предпоставки за постигане на 

малка добавена стойност и по-бавен растеж на местната икономика, тъй като конюнктурата до 

голяма степен оказва влияние върху размера на привлечените инвестиции, иновативността на 

стопанските субекти и създаването на конкуренти предимства.  

Развитие се наблюдава по отношение на: предоставяните социални услуги на местното 

население; обогатяване на възможностите за социален и културен живот и за спорт.  

Регистрира се прогрес в местната политика по отношение на развитието на човешките 

ресурси. През анализирания период в община Силистра се прилагат разнообразни инициативи, 

характеризиращи активната политика по заетостта на държавните и местни власти. 

Осигуряването на заетост се постига чрез ангажиране в национални програми и проекти, както 

и прилагане на насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта, финансирани от държавния бюджет, европейски и други фондове. Подобна 

„нетипична” ангажираност на общинската администрация има за цел да неутрализира 

неблагоприятното въздействие на икономическата криза и да подобри общите параметри на 

пазара на труда в общината. Повишаването качеството на работната сила чрез придобиване на 

допълнителни, знания, професионални умения и ключови компетенции в рамките различните 

схеми на ОП РЧР допринася съществено за слабото отражение на икономическата криза върху 

нивото на заетост в общината.  

Интензивните социално-икономически процеси в общината не са били обект на проактивни 

действия, с цел овладяване на негативни последици от тях, а водената политика по отношение 

на постигане на целите, приоритетите и визията на общината се нуждае от сериозна редакция 

и актуализация с оглед на настъпилите икономически явления в световен мащаб и 

проблемите, с които се сблъсква общината. Необходими са по-сериозни политически 

интервенции по отношение привличането на инвестиции, разкриване на работни места и 

подпомагане развитието на местната икономика, което ще повлия положително върху 

демографската картина на общината. 

Стремежът към максимално използване на финансовите инструменти на ЕС (оперативни 

програми, програми за трансгранично сътрудничество и други), трябва да се превърне в 

приоритет на местната политика и да се обезпечи с ресурси (материални и нематериални), за 

да се осигури привличане на необходимото безвъзмездно финансиране за общинското 
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развитие, което да има дългосрочно положително въздействие върху местната общност. 

3.4 Културно – историческо наследство 

На историята на община Силистра принадлежат някои от най-забележителните й черти, 

определящи нейната съвременна значимост и идентичност. Община Силистра, възприемана 

като съчетание на едноименния град, прилежащите му села и установените връзки между тях, 

е закономерно следствие на историческото развитие и преплитане на различните му епохи. 

Всяка епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, 

пространствени структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за 

днешния ден. През последните десетилетия следите на историята и тяхната пълноценна изява 

се припознават и като фактор за икономическо и социално развитие. Подобна представа 

превръща съхраняването и разумната съвременна интерпретация в основно предизвикателство 

пред стратегическите документи в България, включително и настоящия Общински план за 

развитие на община Силистра. 

Посоченото предизвикателство се подсилва и от впечатляващата хилядолетна история 

на община Силистра, разгърната върху времето. 

Подходът към историята на община Силистра се основава на разбирането за миналото 

като съчетание на трайно и нетрайно във времето. Търсенията са към съхраняване на 

историческите следи тяхното проследяване и представяне във времето. 

С цел некоректни интерпретации и важно да се уточни, че КИН трябва да се съхрани 

там където има негови отпечатъци. Законът за културното наследство визира съдържанието на 

понятието, именно „културното наследство обхваща материалното и нематериалното движимо 

и недвижимо наследство като съвкупност на културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност”. 

Необходимо е и разбиране, че наследството излиза извън рамката на нормативно 

дефинираните културни ценности, тоест обектите, поставени под юридическа защита. 

Подобен подход осигурява възприемане на наследството в неговата цялост, като съвкупност 

на всички трайни исторически следи. 

Подобно отношение към историята, показва, че културното наследство е 

фундаментален елемент от цялостната историческа характеристика на община Силистра. И 

трайните и нетрайните елементи разказват за закономерностите в развитието в рамките на 

общината и разкриват традиционните оси на развитие, основните селищни концентрации, 

характерните аграрни и рекреационни територии, присъщите за общината икономически 

дейности. Историческата характеристика на общината и анализирането на културното 

наследство, като част от структурата на общинския план, позволяват да се формират изводи за 

общината, които могат да се използват като направляващи идеи при разработването на 

стратегическата част. 

Културното наследство създава идентичността на мястото. Историческите следи 

придават специфичните черти от образа на мястото и позволяват то да бъде разграничено от 

другите - мястото придобива уникалност и идентичен облик. 

Особено актуална е темата за икономическата значимост на културното наследство, 

разглеждано като предпоставка за развитието на туристическия сектор сфера и прилежащите 

му обслужващи функции. Привлекателността на културните ценности, в съчетание с 

адекватно планирана и изградена прилежаща среда, създава туристически продукт с високо 
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качество. Развитието на необходимите инфраструктури следва да не застрашава културните 

ценности, а да обезпечава тяхната пълноценна изява и представяне. Адекватната маркетингова 

и комуникационна политика осигурява туристопоток, който допринася за изграждането на 

имидж на общината като туристическа дестинация и дава принос в развитието на местната 

икономика. 

В разработката са отчетени утвърдените институции и документи, иницииращи и 

регламентиращи дейностите по опазването на културното наследство, и очертаващи рамката 

за подхода към него в общинския план. Разработването на стратегията на ОПР съответства на: 

 Закона за културното наследство. 

 Философията на ЮНЕСКО, организирана около опазване на материалното и 

нематериалното наследство по света, при равнопоставено отношение към различните култури. 

 Дейността на Международния комитет за паметници на културата и 

забележителни места /ИКОМОС/. 

 Концепцията за Културните коридори на югоизточна Европа, формално 

признати и от Съвета на Европа, като част от мрежата на Културните маршрути на 

континента. 

През община Силистра преминава Транс-Балканския културен коридор, 

характеризиращ се с уникално съчетание на културни пластове от история от - античността, 

средновековието, възрожденската епоха, възстановяването на българската държава след 1878 

г. 

Силистра е град с древно културно - историческо наследство, през който в 

продължение на две хиляди години минават десетки народи и цивилизации. Те оставят 

видими, често емблематични следи от своето присъствие. През тези две хиляди години в града 

е натрупано богато културно - историческо наследство. При това през различните исторически 

епохи, като изключим последния век, градът е водещият административен, военен, културен и 

духовен център на Добруджа. 

При археологически и исторически проучвания през последните десетилетия са 

изнесени на показ знакови паметници от различни цивилизации и епохи. През 1971 година с 

акт на Министерския съвет голяма част на Силистра е обособена като“Национален 

архитектурно - исторически резерват Дуросторум - Дръстър - Силистра”. 

Резерватът обхваща повече от 2/3 от съвременния град Силистра. Античният 

Дуросторум и средновековният Дръстър са били със световно значение и днес резерватът 

съдържа уникални реставрирани паметници от римската и средновековната българска епоха. 

В резервата са включени всички археологически разкопки в града, като най- голям интерес 

предизвикват тези в Дунавския парк. Там е открита патриаршеската базилика на патриарх 

Дамян (втората по големина базилика в страната - първата патриаршеска църква в българската 

държава), както и част от колона на хан Омуртаг, което според изследователите доказва, че 

все още неоткритият “преславен дом на Дунава”, построен от него се намира именно в 

Силистра. 

Южна крепостна стена с южна порта на Дуросторум-Дръстър обхваща 110 м. трасе на 

южната крепостна стена от VI-XV в. с порта, 3 петоъгълни и 3 триъгълни кули в центъра на 

гр. Силистра. Паметникът е в аварийно състояние. Изкопът е в центъра на града и застрашава 

основите на Художествената галерия - недвижима културна ценност с местно значение от края 
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на Х1Х в. Видима загуба на автентичен вид има при южната порта и върховете на двете 

петоъгълни и едната триъгълна кули. 

Национален археологически резерват „Античен и средновековен град Дуросторум-

Дръстър” и Патриаршеска катедрална църква и патриаршески дворец от Х в. 

Катедралният храм и резиденцията западно от него са проучени между 1970 и 2009 г. 

Извършена е частична консервация. Има проект за пълна консервация, реставрация и 

социализиране, одобрен от НИНКН през 2009 г., но не е реализиран. Епископският дворец от 

края на IV-VI в. 

Недалеч от центъра (форума) на античния Деросторум през II в. е построена голяма 

градска вила - villa urbana, обитавата от заможна римска аристократична фамилия. През III-IV 

в. е разширявана и достроявана . При готските нашествия в края на III или в средата на IV в. 

вилата, както и Дуросторум са разрушени и опожарени. 

Римската гробница в Силистра /Дуросторум/ е най - представителният и напълно 

съхранен късноримски паметник от Дуросторум е гробницата със стенописите 

от средата на IV век. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. 

Сътворена на границата на две цивилизации и два културни модела. 

Локалацията й дава възможност за развитие на алтернативни форми на туризъм, 

базирани на легионерските лагери и битки и възстановка на римски традици. Организирането 

на римски фестивали и празници и тяхното популяризиране дава възможност за привличне на 

любители на историческия туризъм и по-конкретно на потомци и изследователи на римската 

империя. 

Археологическият музей, Етнографският музей, Крепост „Меджид Табия” от началото 

на Х1Х в. между с. Калипетрово и гр. Силистра, Природо-биосферен резерват Сребърна с 

Природо-научен музей „Сребърна“, Дунавската градина, Художествена галерия - Силистра са 

само част от природните и културно- исторически богатства на общината. Те имат за цел да 

демонстрират богата история на община Силистра и възможностите за създаване на уникален 

облик на общината и формирането й като дестинация за културен и исторически туризъм. 

ИЗВОДИ 

Благоприятните и разнообразни релефни форми и почви, обуславящи преплитането на 

плодородни площи - основа за съвместно развитие на земеделие и туризъм. Общината се 

отличава с добро пространствено развитие и функционална структура и уникално културно-

историческо наследство. 

По отношение на културно наследство основните проблеми са свързани с недостига на 

финансови ресурси за проучването на културното наследство, открояването на нови 

исторически обекти и поставянето им под юридическа защита. Недостатъчни са инициативите 

за физическото съхраняване на обекти, провеждането на консервационни и реставрационни 

мероприятия. Липсва и разнообразие на проектите за социализация и съвременна изява на 

културните ценности, включително чрез обвързването им с изкуствата. Актуален е проблема 

за информационното представяне и популяризиране на културното наследство на областта, 

включително и чрез приложението на съвременните технологии. Липсват инициативи за 

единното представяне на различните културни ценности от община Силистра и обвързването 

им в цялостна система от обекти. Липсват инициативи за регионален маркетинг и 

популяризиране на дестинацията. 
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3.4.1 Културен живот 

Към културния живот се присъединяват религиозните вярвания, местните обичаи, 

езиковите особености, идеите на общностите и следващите ги дейности и реализации. 

Най-забележителната черта на културния живот е творческата изява на отделния човек 

и цялото общество, обединяваща изразяването чрез художествените изкуства, музиката, 

театъра, киното и основаваща се на човешките дух и познание. Именно преоткриването на 

духа и знанието са предпоставки за пълноценен културен живот, а двете потребности могат да 

бъдат откроени сред вече представената впечатляваща история на община Силистра и особено 

сред изразяващите я културни ценности и музеи. 

Закономерно е да се направи заключението, че историята и културата на общинското 

развитие са преплетени по между си и търсенето на връзки между изявата на културното 

наследство и съвременния културен живот са задължителни. Използването на историята като 

източник на вдъхновение и теми при създаването на произведения на изкуството отправя към 

разнообразни възможности пред творческите общности. В същото време, представянето на 

историята чрез изразните средства на изкуството, заедно със съвременната интерпретация на 

съхранените културни ценности, чрез изкуствата, са прекрасен пример за тяхното представяне 

и социализация. Подобна обвързаност би могла да получи своят пространствен израз при 

формирането на пространства на среща между история и култура, разположени сред 

концентрации от обекти на културната инфраструктура и културни ценности. 

Силистра е град с древно културно - историческо наследство, през който в 

продължение на две хиляди години минават десетки народи и цивилизации. Те оставят 

видими, често емблематични следи от своето присъствие. 

През тези две хиляди години в града е натрупано богато културно - историческо 

наследство. При това през различните исторически епохи, като изключим последния век, 

градът е водещият административен, военен, културен и духовен център на Добруджа. 

При археологически и исторически проучвания през последните десетилетия са 

изнесени на показ знакови паметници от различни цивилизации и епохи. През 1971 година с 

акт на Министерския съвет голяма част на Силистра е обособена като “Национален 

архитектурно – исторически резерват Дуросторум – Дръстър – Силистра”. 

3.4.2 Културно – историческа инфраструктура 

Културната инфраструктура на общината обхваща местните музеи, театри, опера, кина, 

библиотеки, заедно с традиционните и специфични за българския културен живот читалища. 

Повечето елементи на културната инфраструктура са съсредоточени в общинския център, като 

изключение са повсеместно разположените читалища. 

Музеи 

Археологическият музей, Етнографският музей, Природо-научният музей при 

биосферен резерват "Сребърна". 

Съчетанието от местни музеи от една страна разказват и пазят историята на община 

Силистра, но и са неразделна част от местния културен живот и изява – изразяват 

непосредствения преход между историята и културата на общината.  

Археологическият музей в Силистра се помещава в сграда, построена в периода 1923-
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1924, като клон на Румънската национална банка в града. От 1990 г. тук са изложени 

археологическите експозиции на Исторически музей - Силистра. Експозициите заемат площ 

от 400 кв.м. и включват предмети от праисторическата, античната и средновековната епоха. 

Сред най-ценните експонати са римски каменен слънчев часовник (най-големият, 

откриван досега по българските земи), златен пръстен от III век, колона с името на хан 

Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на 

крепостта Дръстър и др.  

Етнографският музей в Силистра е открит през 1967 година. Той се помещава в 

постройка датираща от средата на XIX век - бивша сграда на турската полиция. Изложбената 

част е разположена на площ от 300 кв.м. в 10 стаи. Тя се състои от артефакти от бита и 

културата на хората от Добруджанския край и Силистра от средата на ХIХ век до началото на 

ХХ век.  

Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция 

от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. 

Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка 

картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, 

като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни 

площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.Сребърна е сред Стоте национални 

туристически обекта на Български туристически съюз и има печат. Работното време на музея 

е: 08:00-12:00 и 14:00-18:00 ч. само през активния сезон от 01.05. до 01.10. без почивен ден. 

Безплатен ден за посещения е четвъртък. 

Читалища  

В община Силистра функционират 23 читалища. 

Най-разпространена форма на културна институция в общината е читалището. Броят на 

читалищата към 01.01.2013 г. е 23, от които 3 са в гр. Силистра и останалите са в селата –на 

територията на Общината. Всички са пререгистрирани през 2009 г., съобразно нормативните 

изисквания. Субсидираната численост в тези читалища се обезпечават: материално-

веществената издръжка, културните изяви на техните територии и възнагражденията на 

щатния и хонорован персонал. Кадрите, ангажирани в тях чувстват необходимост от 

повишаване на своя капацитет, но с оглед ограничените финансови възможности това е почти 

невъзможно. За да се осигури максимална удовлетвореност на персонала и гражданите по 

отношение на развиваната читалищна дейност в общината е необходимо да се търсят 

разнообразни източници на финансиране, най-вече безвъзмездно, за подпомагане на тяхното 

функциониране, материално-техническо поддържане, обучение на кадрите и популяризиране 

средобществото (като например инициативите на фондация „Лале” и други). 

Архитектурни паметници, археологически обекти културни институции 

Културно-историческото наследство на общината е изключително богато. Тук се 

намират изключително голям брой архитектурни паметници на културата - над 69 обекта са 

определени като такива. 

Археологическите обекти в общината са 56, разположени в 14 села и общинския 

център. Силистра е сред градовете с богато културно и историческо наследство. 

Самоуправляващ се град на 19 века, център на патриаршия и пресечна точка на култури на 

различни народи, днес 2/3 от съвременния град е обхванат от резерват, съдържащ уникални 
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реставрирани паметници от римската и средновековна българска култура с национално и 

световно значение. 

Римската гробница в Силистра /Дуросторум/ е най – представителният и напълно 

съхранен късноримски паметник от Дуросторум е гробницата със стенописите от средата на 

IV век. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. Сътворена на 

границата на две цивилизации и два културни модела, в нея се долавя залеза на езическата 

декоративна система (собственикът определено езичник), в която прозират елементи на 

новото християнско светоусещане. Богатата стенописна украса (геометрични, растителни, 

животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) носи 

характерните белези на следконстонтиновата епоха и илюстрира стила на надарен художник, 

дошъл от източните провинции на Империята /вероятно Египет или Сирия/. Върху 

централното пано е изобразен господарят на гробницата в цял ръст, облечен в костюм на 

знатен римски пълководец - магистрат, вероятно патриций, който държи в ръка имперорска 

грамота – кодицил. До него е знатната му съпруга, а от двете страни към тях са насочени 

прислужници, които поднасят съдове и пособия за ритуално измиване, тоалета и елементите 

на костюма на господаря - магистрат. 

Крепост „Меджид Табия” от началото на ХІХ в. между с. Калипетрово и гр. 

Силистра. През 1847 г. е посетена от султан Абдул Меджид, проявил интерес към нея и по 

този повод тя е наречена на негово име - Меджиди табия. Крепостната стена имаформата на 

шестоъгълник и достига на височина до 8 м. Непосредствено до нея има ров, служил 

едновременно за препятствие и маскировка. Крепостта е била завършена по времето на 

областния управител Саид паша в навечерието на Кримската война. Крепостта участва в 

Кримската война, която започва през 1853 г. в Силистра. Крепостта „Меджиди табия” е 

разположена върху доминираща над Силистра височина в паркова среда. Тя е единствена в 

Добруджа и сред малкото в България крепости от Османската епоха с напълно съхранен 

автентичен интериор и екстериор. Строена е по план на известния немски пълководец Хелмут 

фон Молтке, посетил града през 1837 г. Градена е през периода 1841 – 1853 г. от българи 

зидари – представители на водещата в България Дряновска зидарска школа. С атаката на тази 

крепост от руската армия е свързано началото на Кримската война /1853 – 1856 г./. В 

сраженията около „Меджиди табия” лично участие вземат световноизвестния писател Лев 

Николаевич Толстой, княз Горчаков, генерал Рот и др.Крепостта се намира в непосредствена 

близост до пътищата от републиканската мрежа, свързващи Силистра с Шумен, Варна и Русе 

като има нарочно отклонение от 2 км. до републиканската пътна инфраструктура. Освен това 

Крепостта е свързана със Силистра чрез нарочно построено стълбище в относително 

поддържана паркова среда. Туристическите потоци към ден днешен по посока на Алфатар и 

Сребърна минават само на няколко километра от крепостта. Още повече тя е изградена от 

същите строители, издигнали най – интересният възрожденски храм в Алфатар, който е сред 

главните дестинации на туристическия поток в момента. 

На територията на общината действат 7 професионални културни институти, творчески 

обединения и групи, работят 12 библиотеки. 

Професионални културни институти:  

 Градска художествена галерия е архитектурна емблема на град Силистра. 

Съхранява над 1500 творци във фондовете си. След основен ремонт на сградата 

тя се превърна в център на културни събития с новосъздадената концертна зала 

и с новите зали за експониране на художествени произведения.  
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 Регионална библиотека "Партений Павлович" съхранява над 300000 

библиотечни документа.  

 Градски духов оркестър е с половинвековна история.  

 Танцов ансамбъл "Добруджа". 

Драматичен и куклен театър "Сава Доброплодни".  

Силистренска катедрална църква „Св. Ап. Петър и Павел” с мощите на Св. Дазий 

Доростолски Църквата "Св. апостоли Петър и Павел" в Силистра е построена след 

Кримската война от майстори, от водещите за този период, Дряновска архитектурна школа. 

Стенописите са дело на известния български художник проф.Кожухаров. През 2001 г. по 

време на посещението си в България папа Йоан Павел II дари на християнската общност в 

Силистра част от свещените реликви на св. Дассий. Мощите – кости от дясното рамо са 

положени в мраморни кутия-саркофаг, който се съхранява в църквата Свети Петър и Павел. 

Това са единствените открити досега автентични мощи на на светец-мъченикот ранно 

християнски времена, чието име се знае. Катедрален храм Св.св.първоапостоли Петър и Павел 

в Силистра е обявен за паметник на културата. 

Резерват 

Природо-биосферен резерват Сребърна с е поддържан биосферен резерват 

разположен край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно 

от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното 

миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено "Via Pontica". 

Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, 

както и буферна зона от около 540 хектара. Сребърна е сладководно езеро, което е 

разположено край река Дунав. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 - 2,5 

км². Често се заблатява. 

Флора - В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви растения. 

Растителното съобщество от тръстика заема около 2/3 от площта на резервата. Тук се срещат 

139 вида висши растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване извън 

територията на Сребърна. Вторият по разпространеие растителен вид е тънколистния папур 

(Typha angustifolia) следван от широколистния папур (Typha latifolia). Сивата (Salix cinerea) и 

червената върба (Salix purpurea) също са широко разпространени.  

Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 41 вида бозайници, 11 

вида влечуги и 10 вида земноводни и 24 вида риби - видра, европейска дива котка, степна 

скачаща мишка, воден плъх, смок мишкар, голям стрелец, шипобедрена костенурка, сирийска 

чесновица (Pelobates Syriacus), жаба дървесница, червенокоремна бумка, щука, каракуда, 

червеноперка, езерен рак и др. 

Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата 

територия. 221 вида птици гнездят в резерват Сребърна: къдроглав пеликан, малък корморан, 

блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша 

гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е 

единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла. 

През 1948 г. Сребърна е обявен за поддържан резерват. През 1975 г. Сребърна е 

включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. 

През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в 

списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности 
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на ЮНЕСКО. Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и 

растения съгласно Европейския червен списък на глобално застрашените животни и растения 

и 149 вида съгласно Червената книга на България. 

3.4.3 Културни дейности 

Културният календар на общината впечатлява с наситеността си от различни събития, 

посветени на честването на забележителни исторически събития и личности, религиозни 

празници, представяне и пресъздаване на изкуствата. 

Същевременно, присъщ за общината е съхраненият селски бит, присъединяващ 

разнообразни обреди и чествания на религиозни и народни празници. Съчетанието от 

утвърдени културни институции и ежегодните културни мероприятия формират значимия 

културен живот в град Силистра и прилежащите й села и го превръщат в отличителна черта 

общината. 

3.4.4 Изводи от характеристиката на културния живот в Силистра 

Община Силистра има изключително висок потенциал за превръщане в дестинация 

свързана с практикуване на културен туризъм. В общината има белези от няколко епохи, 

които заедно с природните дадености и културни събития я превръщат в уникален 

туристически продукт. Разнообразната културна инфраструктура с доказани и регионално 

значими културни институции, национални обекти с археологически и културна стойност, се 

нуждаят от активен маркетинг, който да акцентира върху уникалността на общината и 

нейното историческо развитие през различните епохи. 

Впечатляващ брой читалища и религиозни храмове, изградени през последните два 

века и съхраняващи българския дух. Повсеместно разположените читалища и храмове 

позволяват организирането на единна система от културни обекти и тяхното съвместно 

представяне - възможност за обособяването на общ културно-туристически продукт между 

отделните села при обвързването им с общинския център. 

Община Силистра се отличава с характерно културно многообразие, следствие на 

съвместното съжителство на различни етноси, през различни епохи. Селата от общината са 

запазили своите традиционни обичай и селски бит. Общината има богат и наситен с 

множество събития и инициативи културен календар. 

Всички тези потенциали, обаче не са развити. Липсват достатъчно идеи и инициативи 

за съчетаване на историята и културата на общината, при които историята 

се използва като провокатор за творческите процеси, а културните дейности предоставят нови 

интерпретации и приложение на историческите обекти. Липсват достатъчно интегрирани 

подходи за съвместно действие и споделени резултати от страна на общинските читалища. Не 

са разработени културни пътища за единно представяне и формиране на културно-

туристически продукт между църквите на общинските селища. Неизползвани възможности за 

създаването на общ културен продукт. Много от паметниците на културата и културните и 

читалищни сгради са в лошо състояние и се нуждаят от реновиране. Нужни са средства и за 

промотиране и повишаване на привлекателността им за младите хора. 

4. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

4.1 Състояние на компонентите на околната среда 
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4.1.1 Климатични условия 

В климатично отношение, територията на Община Силистра принадлежи към 

Умереноконтиненталната област (по Велев, 1997) - района на Крайдунавските низини и най-

северните участъци на Лудогорско-Добруджанския район. Най-характерните белези на 

климата в района са топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата 

на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и ежегодна сравнително 

устойчива снежна покривка с различна продължителност в зависимост от надморската 

височина. 

Преобладаващите ветрове имат югозападна посока, а средногодишната сума на 

валежите е под средната за страната. 

Абсолютните температури в района се движат от -32.0
0
С до около +41

0
С. 

Средногодишната температура на въздуха е 11.6
0
С. 

Характерно за този район е горещото лято и ранното настъпване на пролетта (през 

първата половина на м. март). 

4.1.2 Качество на атмосферния въздух 

Понастоящем основният проблем с качеството на атмосферния въздух в района са 

праховите частици. 

За ограничаване на замърсяването, Община Силистра е разработила и изпълнява 

комплексна Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух. Последната актуализация на Програмата (и Планът 

за действие към нея) е извършена през м. юли 2011 г. 

По данни от годишните доклади за състоянието на околната среда (РИОСВ Русе, 2008, 

2009, 2010 и 2011 г.) в последните години в нито един от пунктовете на територията на 

Силистра не са констатирани концентрации на NO2, SO2 и О3, които да надвишават 

нормативно определените стойности. 

Като основни източници на емисии, в Актуализираната програма за намаляване 

емисиите и достигане на установените норми (Община Силистра, 2011) са идентифицирани 

точковите емитери, включващи промишлени обекти и по-големите отоплителни инсталации, 

площни източници - битовото отопление и отопление в обществените сгради, линейни 

източници (свързани с емисии от транспорта и състоянието на уличната мрежа). На 

територията на общината няма големи и агресивни източници на вредни емисии. 

От точковите източници, в Регионалния доклад за състоянието на околната 

среда за 2011 г., изготвен от РИОСВ Русе, като най-сериозен източник се посочва отделянето 

на прах от парокотелната централа на предприятието „Фазерлес” АД, която използва за гориво 

мазут и дървесни отпадъци. На второ място се окачествява промишленото замърсяване от по-

малките предприятия и домакинствата в гр. Силистра, които използват мазут, нафта, въглища 

и дърва, тъй като не е изградено централизирано газоснабдяване. В района на град Силистра 

няма изградена топлоелектрическа централа и през отоплителния сезон населението използва 

предимно локални котли и печки на твърдо гориво, което допринася за повишеното 

замърсяване на атмосферния въздух през зимния сезон. На база на резултатите от 

мониторинга, както и въз основа на резултатите моделните изчисления на приземните 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в Актуализирана програма за КАВ се 
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налага изводът, че замърсяването се дължи основно на масовото използване на твърди горива 

за отопление през зимните месеци, автотранспорта и строителството. Промишлената дейност е 

силно ограничена и не води до значително замърсяване на атмосферния въздух. 

4.2 Води и водни обекти 

Хидроложки условия 

В хидроложко отношение територията на общината попада в зона с Европейско - 

континентално влияние върху оттока с дъждовно-снежно подхранване на водотоците, с 

неустойчиво фазово разпределение на оттока и с пресъхващи водотоци.  

Територията на общината се отводнява от р. Дунав, а равнинният характер и 

пропускливостта на льосовата покривка не дават възможност да се образува гъста речна 

мрежа в останалата част от територията. Хидрографската мрежа там е представена от 

суходолия и оврази с широки легла и слаб наклон. В суходолията се оттича вода само по 

време на интензивни валежи и снеготопенето. Слабият наклон на дъната на суходолията и 

водопропускливостта на льоса определят и ниския модул на оттока. При слаби и равномерни 

валежи водата се филтрира. Средният коефициент на филтрация се колебае от 0,5 до 1,0 

л/сек/км2. Фактически това е най-малкият модул несамо в Дунавската равнина, но и в цялата 

страна. Ниският модул на оттока се определя не само от водопропускливата карбонатна и 

льосова основа и слаб наклон, но и от оскъдните валежи и голямото изпарение. 

Формираните в карбонатния субстракт карстови каверни в значителна степен 

улесняват инфилтрацията на атмосферните води и тяхната по-нататъшна гравитачна динамика 

в карбонатната основа. Това в голяма степен допринася за значителните запаси на дълбоките 

подземни карстови води. На много места се срещат карстови извори с дебит 1-2 л/сек. 

Карстови води подхранват и езерото Сребърна. 

Освен р. Дунав, на територията на общината отсъстват постоянни водни течения, освен 

малка река, с местонахождение между гр. Силистра и с.Айдемир, наречена Бешевица. нея не 

са констатирани замърсители над ПДК. Като причина за липсата на постоянни и значителни 

като количество водни течения са карстовата основа на района, равниния терен, липсата на 

постоянен повърхностен воден оток. Временно повърхностен оток се наблюдава и в 

суходолията през пролетта. 

На територията на общината липсват големи естествени водоеми. Изкуствено 

създадени са 12 водоема- язовири с полезен обем 1 808 000 куб.м. Най-големия язовир се 

намира в землището на с. Срацимир, местността „Кумфарата” с полезен обем 300 000 куб.м. 

Общо водните площи в общината възлизат на 11 811 дка, включително и водната площ на 

резервата „Сребърна”. Водосборният басейн на езерото Сребърна (402 km2) се отводнява от 

реките Сребренска и Кълнежа, които имат силно променлив воден режим и също пресъхват 

през лятно есенния период. По своите хидролого-морфометрични показатели езерото може да 

бъде отнесено към най-малките по площ водоеми до 10 кm2 площ. 

Общият недостиг на повърхностни води в общината се компенсира с обилните водни 

маси на р. Дунав. Водосборният басейн на реката е развит в Алпите, Карпатите, Татрите, 

Динарските планини, ниските масиви на средноевропейските Херцински планини и 

множество низини, като Панонската и др. Средното водно количество за средно влажна 

година при гр. Силистра е около 6 200 м /сек. Най-големите водни маси на реката са през 

месеците април и май (около 1 750 м3 /сек), а най-маловодна – през месеците септември и 

октомври (около 1 600 м3/сек). 
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Повърхностни води 

Територията на общината е част от Дунавския район за басейново управление, 

който обхваща всички Дунавски притоци, образували своите речни мрежи и течения на 

територията на България и изливащи води в р. Дунав на българска територия. Според 

класификацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), територията на общината 

включва участък от поречието на р. Дунав и част от поречие „Дунавски Добруджански реки”. 

Повърхностните водни тела (съгласно класификацията на ПУРБ), чиито водосбори частично 

попадат на територията на общината са две: BG1DU000R001- р. Дунав и малка част от 

водосбора на BG1DJ100R008 – р. Хърсовска. Към водосбора на р. Хърсовска в ПУРБ е 

включена само най-източната част от територията на общината (в района на селата Българка, 

Попкралево и Главан). Самия воден обект – р. Хърсовска е разположена на значително 

разстояние от този район (на над 35 км южно от него). 

 

Повърхностно водно тяло BG1DU000R001 (р. Дунав) – граници на водосбора в 

района на Силистра 

(източник ИАОС/ БДУВДР, интерактивна карта: 

http://eea.government.bg/wp/purn/drbd/)  

Освен р. Дунав (като гранична река), останалите водни обекти в района са в 

категорията на Добруджанските реки, които съществуват на определено разстояние след 

изворите си, след което се загубват в льосовите образувания на Добруджа и следващите ги 

суходолия, като не формират повърхностен приток към р. Дунав.  

Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на област Силистра 

е:  
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 р. Дунав: ІІІ-та категория;  

 Суходолия от поречие Добруджански реки: ІІ-ра категория.  

 

Повърхностно водно тяло BG1DJ100R008 (р. Хърсовска) 

граници на водосбора 

(източник ИАОС/ БДУВДР, интерактивна карта: http://eea.government.bg/wp/purn/drbd/) 

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

пункт от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) “Река Дунав при гр. 

Силистра на пристанището”. Анализират се 31 броя показатели, определени от ИАОС по т.н. 

референтна схема. Показателите включват наблюдение на основните видове замърсители за 

повърхностни води, съобразени и с производствената дейност на областта.  

Река Дунав при гр. Силистра е включена и в международен мониторинг по Дунавската 

програма с три наблюдавани пункта – български бряг, среда на реката и румънски бряг. 

Пробите се вземат ежемесечно и се анализират по 45 броя показатели – 38 броя общи и 

специфични показатели (феноли, детергенти, нефтопродукти, хлорофил, общ азот и общ 

фосфор, тежки метали) и газхроматографски анализ за съдържание на пестициди летлива 

органика. Проби за биологичен анализ се изпращат в ИАОС – София.  
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Разположение на водните обекти, категория „река” на територията на БДУВДР-

Плевен 

(източник: БДУВДР, План за управление на речните басейни в Дунавски район, 

2010-2015 

По данни от Регионалните доклади за качеството на околната среда на РИОСВ Русе 

(РИОСВ Русе 2008, 2009, 2010 и 2011) водите отговарят на нормите за Ш-та категория 

водоприемник (вж. графиките във фигура 2.8.1.3.4). Регистрирани са само единични, 

незначителни отклонения по показател „нефтопродукти”, дължащи се на локални 

(инцидентни) брегови замърсявания, с краткотрайно действие. 

Основният проблем за замърсяването на водните поречия е заустването на 

непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води. Това се дължи на липсата на 

пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места или в нарушения в 

технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на неправилна 

експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в 

производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от 

пречиствателните съоръжения. Според Плана за управление на речните басейни в Дунавски 

район, екологичното състояние на р. Дунав, ВТ BG DU000R001 от границата при Ново село до 

границата при град Силистра е оценено като умерено, а химичното състояние на водите като 

лошо. Състоянието на ВТ BG DU000R001 - р.Дунав е в екологичен риск, в риск от 
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замърсяване с органични замърсители и нутриенти, като основна причина за това състояние на 

водите е всеоще изграждащата се ГПСОВ -Силистра. 

Пречиствателни съоръжения за производствени отпадни води са изградени във 

„Фазерлес” АД, „Меком” АД. В „Силома” АД има изградено съоръжение за пречистване на 

химически замърсена вода и друго за битови води. Заустени са в река Дунав. „Стомана” АД 

има локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) – към душ кабина за паропочистване и вани 

за обезмасляване и измиване. След неутрализация водите се заустват в градска 

канализационна мрежа. 

Проблем е инцидентното замърсяване на водите на река Дунав с петролни продукти, 

най-често мазут. Въпреки, че това замърсяване се наблюдава рядко, то се отразява негативно 

върху риболова и туризма. Трябва да се отбележи и възможността за трансгранично 

замърсяване на река Дунав и хидроложки свързаните с нея повърхностни и подземни водни 

тела от източници, изпускащи замърсяване нагоре по течението и корабоплаването по реката. 

Според данни на РИОСВ Русе, често наблюдавано замърсяване от този тип е от разливи на 

нефтопродукти, транспортирани по течението на реката. 

Основни точкови източници на замърсяване водите на река Дунав при град Силистра 

се явяват част от градската незаустена канализация на Силистра. Голяма част от 

водопроводната мрежа на общината е изградена от азбестоциментови тръби, които са стари и 

износени. Канализационна система няма изградена във всички населени места на Общината, с 

изключение на селата Айдемир и Калипетрово и град Силистра. Недоизградената 

канализация, многото попивни ями и все още не вкараната в експлоатация ГПСОВ, 

причиняват замърсявания както на р. Дунав, така и на подпочвените води. 

Поречието на река Дунав, заедно с всичките му притоци са обявени за чувствителни 

зони, съгласно Заповед № РД -970/28.03.2003г. на Министъра на околната среда и водите. 

Понятието "чувствителни зони" е термин от Директива 91/271/ЕЕС и характеризира 

водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - 

обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с ускорен 

растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано 

нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на качеството на 

водите. Предвид това Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води 

(UWWTD), изисква задължително третичното пречистване към станциите за пречистване на 

отпадъчните води, обслужващи агломерации с над 10,000 еквивалентни единици за брой 

население и които се оттичат в райони, податливи на еутрофикация. В случая, битовите 

отпадни води от на гр.Силистра се вливат директно във водното тяло, без пречистване.  

От направено изложение е ясно, че реализацията на пречиствателни съоръжения (вкл. 

и третично пречистване) в населените места, реконструкцията на водопроводната мрежа на 

града и селата Айдемир и Калипетрово е от изключително значимост. Необходимо е 

изграждане на канализационни мрежи и пречистване на отпадните води по всички населени 

места на общината. 

Подземни води 

Територията на община Силистра се отнася към Мизийския хидрогеоложки район - 

Айдемирска низина - води в алувиалните отложения на р. Дунав. Айдемирската низина заема 

най-източната част от Дунавското крайбрежие между с. Ветрен и гр. Силистра. Тези води се 

отнасят към кватернерния водоносен хоризонт, който е основен водоизточник за промишлено 
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и питейно-битово водоснабдяване на района. 

Съгласно ПУРБ на Дунавски регион, точкови източници на замърсяване на подземните 

водни тела са общинските депа и изоставените складове за пестициди, както и частично 

неизградената канализационна система. 

4.3 Земи и почви 

Обща характеристика на почвените ресурси 

Територията на Община Силистра попада във физикогеографската подобласт на 

Приморска Дунавска равнина. Тук се срещат излужени черноземи, ливадни черноземи, 

рендзини, а по поречието на река Дунав - ливадно-блатни почви, делувиално-алувиални почви 

и баластра. Релефът на територията в северната част на общината е вълнообразно равнинен с 

редуване на дълбоки долове и плоски междудолни пространства. В южната част релефът е 

хълмист. Склоновете са в значителна степен разорани, създавайки предпоставака за протичане 

на ерозионни процеси. 

Основните почвообразуващи материали са кватернерни льосови отложения и 

плиоценски глини, мергели и варовити пясъчници. Ридовете по протежение на р. Дунав са от 

миоценски отложения - глинести мергели и варовити пясъчници. Почвообразуващите 

материали в алувиалните равнини са речни наслаги и льосовидни образувания, а в 

суходолията делувиални и алувиално-делувиални наслаги. 

Бонитетна оценка (класификация) на земеделските земи 

Около 57,3 % от земеделските земи на общината са с много добри и добри 

условия за земеделско производство, 40,7 % са със средни условия. С лоши условия са 1,4 % 

от земите, а непригодни за земеделско производство са само 0,6 % (най-голям е делът им в 

землището на с. Главан - 6,3% от земеделската земя). Висок е относителният дял на най-

качествени земеделски земи (от III и IV категория) в землищата на селата Калипетрово, 

Сребърна, Професор Иширково, Българка, Ветрен, Брадвари и т.н. 

Нарушени терени 

Като терени с антропогенно нарушен почвен профил могат да се разгледат кариерите 

за добив на подземни богатства в района, чиято експлоатация се извършва чрез открити 

способи. На територията на община Силистра такива са: 

■ Кариера „Керамик”- „Керамик” ООД гр.Силистра, с нарушена площ 60 дка, 

■ Кариера „Поп Кралево” с нарушена площ 101,9 дка, 

■ Кариера „Богорово” с нарушена площ 73 дка. 

Всички от посочените обекти подлежат на рекултивация (механична и биологична) 

след приключване на добивните работи. 

4.4 Геоложка основа и подземни богатства 

Геоморфоложка характеристика 

Територията на община Силистра заема части от Източно-Лудогорско- 

Добруджанската платовидна подобласт на източната част на Дунавската хълмиста равнина. 

Геоморфоложката структура се характеризира с равнинно-хълмист релеф, с надморска 

височина до 200 м. Хоризонталното разчленение се движи от 0,5 до 1,5 км/км2. Вертикалното 
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разчленение, заето от суходолия, надхвърля 50 м. Именно тези суходолия, ориентирани към 

р.Дунав, придават хълмистия характер на равнината. 

Съвременният облик на района е отражение на взаимодействието между 

плосконаслоените нееднакво устойчиви геоложки формации, колебателния характер на 

неотектонските движения и екзогенната структурна дейност на морфогенетичните процеси. 

Полезни изкопаеми 

На разглежданата територия са установени само кариерни материали, представени от 

варовици, пясъци, чакъли и льос. 

4.5 Биологично разнообразие. Защитени Територии и Зони 

4.5.1 Растителен свят 

Фито-географското райониране на страната поставя община Силистра в Дунавския 

хълмисто-равнинен окръг от Илирийската балканска провинция на Европейската 

широколистна горска област. 

Районът на общината, макар и неголям в различните му части, показва разнообразие по 

отношение надморската височина, степента на овлажняване на почвения субстракт, което 

обуславя и разпространението на различните растителни видове. 

По крайбрежната част на малки участъци след унищожаването на естествената 

(коренна) растителност, са възникнали вторично храстови съобщества с бяла и черна топола. 

По-голяма част от територията е превърната в обработваема земя, заета от зърнени и 

технически култури, трайни насаждения, овошки и зеленчуци. 

4.5.2 Животински свят 

Фауната показва голямо разнообразие както по отношение на бозайниците, така и по 

отношение на птиците. В миналото добре развитата тук горска, лесостепна и степна 

растителност е била обитавана от сравнително по-богат и разнообразен животински свят. По-

късно, с разширяване обсега на обработваемите земи и стесняването на естествената флора, 

някои от животинските видове са изчезнали (като дивия кон и дивото говедо), а други 

значително са ограничили разпространението си. 

Унищожаването на местообитанията, влошаването на хранителната база, 

преследването от човека на някои бозайници като вредители или ловно-стопански видове и 

бракониерството, водят до намаляване на популациите им. Наложителни са редица мерки за 

опазване на тези видове, включващи както пряка охрана на видовете, така и опазване на 

местообитанията им и търсене на минимални конфликтни точки с икономическите интереси 

на стопаните. Това особено важи за резервата “Сребърна”. 

4.5.3 Хидробиологичен характеристики на акваторията 

Епизодичните изследвания и наблюденията върху биологичното разнообразие в 

крайбрежната част, малки лимани на акваторията показват количествено преобладаване на 

дънната фауна - представители на малотинести червеи /Oligochaeta/ като Tubifex tubifex, 

Limnodrilus hoffmeisteri, L.udekemianus и др. 

4.5.4 Защитени територииИИ 

На територията на община Силистра, частично или изцяло попадат общо 5 обекта, 
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обявени за защитени по силата на Закона за защитените територии. От тях една е със статут на 

поддържан резерват (ПР „Сребърна”), а останалите са със статут на защитени местности. 

4.5.5 Защитени зони 

На територията на общината изцяло или частично попадат общо пет защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 (вж. фигура 2.8.1.6.5.1): 

■ Защитена зона „Сребърна” - зона тип „С” (защитена по смисъла на двете 

директиви: Директива 79/409/EEC птиците и Директива 92/43/ЕЕС 

местообитанията) 

■ Защитена зона „Лудогорие” - зона тип J (защитена зона по Директива за птиците, 

която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията) 

■ Защитена зона „Лудогорие-Сребърна”- тип „К” (зона по Директива за 

местообитанията, която припокрива зона по Дир. за птиците) 

■ Защитена зона „Хърсовска река”- тип J (зона по Директива за птиците, която 

припокрива зона по Дир. за местообитанията) 

■ Защитена зона „Остров Чайка” - зона тип „В” (по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна) 

4.5.6 Вековни дървета 

В Регистър на вековните дървета в България, поддържан от ИАОС (по чл. 109, ал. 1 и 

чл. 110 на ЗБР), за територията на община Силистра са вписани две вековни дървета с 

действащ природозащитен режим: 

■ Летен дъб в района на пътя Силистра-Дулово (км. 32+900), определен за защитен 

със Заповед № 279/10.4.1981 г. (ДВ 35/1981) 

■ Летен дъб в имот 66425.500.7020 в землището на гр. Силистра определен за 

защитен със Заповед № 26/15.1.2013 г. (ДВ 10/2013 г.). 

4.5.7 Зелена система 

Към настоящият момент, зелената система на град Силистра е неравномерно 

разпределена, разпокъсана. В повечето случай между отделните площи не съществува връзка. 

В близост до централната градска част, най-съществен елемент на зелената система е 

Дунавския парк, следван от добре оформените по-малки градини и добро озеленяване край 

големите булеварди. 

По данни от ИПГВР на гр. Силистра, зелените площи за широко обществено ползване 

в община Силистра е трябвало да нараснат до 26 кв.м./ жител, а в общинския център до 30 

кв.м/жител. 

4.5.8 Ландшафт 

Крайбрежният ландшафт е представен от: влажни зони с езеро Сребърна и 

рибарници, обрастнали с тръстика и влаголюбива растителност; частично абродирал бряг; 

анропогенизиран бряг с хидротехнически съоръжения и развити производствени и 

пристанищни дейности. 

Висока оценка получават ландшафттите на обрастналите с тръстикови масиви брегове, 
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с тополови култури и естествени обраствания от върба, с развити биотопи с множество 

защитени представители на флората и фауната. 

Аграрният ландшафт е представен от оброботваеми площи средноголеми до големи 

по размери и пасища. Различаваме “аграрен ландшафт - ниви за зърнопроизводство“, 

разположени предимно в централната част на общината, “ландшафт на лозовите масиви”, в 

източната част и по склоновете в южната част, “ланшафт на зеленчукопроизводството”, с 

разположени малки по площ градини по ниските части около р. Дунав. 

Горският ландшафт е представен от няколко разновидности: 

- Горски закрит ландшафт, най-изявен в източната и южна част. Характерен е със 

силно склопени вегетативни обеми, малки открити пространства. Преобладаващи 

са церово-габърови гори в отделни участъци в чист и смесен вид. Масивите са с пълнота от 0,6 

до 1. 

4.6 Състояние на факторите, въздействащи върху околната среда 

4.6.1 Управление на отпадъците 

Основният метод за третиране на отпадъците в Община Силистра е чрез депониране. 

На територията на общината от 2006 г. се експлоатира регионално съоръжение за 

обезвреждане на смесени неопасни отпадъци, чрез депониране. То се управлява от ОбП 

"Регионално депо за ТБО"-Силистра. Регионално депо-Силистра е разположено в местността 

„Осми пост” на гр. Силистра и обслужва общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, 

Алфатар и Главиница. 

По отношение на старите селски сметища са изготвени проекти за тяхната 

рекултивация, но все още не всички са реализирани. 

Община Силистра има сключен договор за "Изграждане на инсталация за 

предварително третиране на ТБО в т.ч компостиране на зелени отпадъци", но понастоящем те 

още не са реализирани. Строителните отпадъци се третират основно чрез депониране. 

Все още цялостно не е решен проблема с управлението на специфичните отпадъчни 

потоци - липсва система за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, липсва система за 

управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕУ), гуми, масла и нефтопродукти и др. специфични и масово разпространени отпадъци. 

Условията и регламентите, при които ще се осъществяват тези дейности са 

разписани в новия проект на "Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови 

отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на 

територията на община Силистра". Тя е изцяло нова и е резултат от промените в 

националното законодателство. 

Проблем за общината остават незакритите, нерегламенитрани сметища в общо 18 

населени места: с. Айдемир,с. Калипетрово,с. Бабук, с. Казимир, с. Проф. Иширково, с. 

Брадавари, с. Йорданово, с. Сърпово, с. Полк. Ламбриново, с. Срацимир, с. Българка, с. 

Богорово, с. Поп Кралево, с. Главан, с. Ветрен,с.Сребърна и с.Майор Ценович. 

Друг проблем е ниската екологична култура на населението. Нерегламентирано се 
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изхвърлят битови отпадъци, замърсяват се тревните площи, тротоари, улици, и квартални 

пространства. 

4.6.2 Акустична обстановка 

Незадоволителната акустичната обстановка в град Силистра може да бъде оценена 

като дължаща се на комбинация на следните основни фактори: 

■ незадоволително състояние на пътните настилки, 

■ застрояване на терени около шумни улици и булеварди, 

■ липса на бариери и активни противошумови мерки за зоните с предполагаема 

приоритетна шумова защита (тихи зони, учебни и лечебни заведения), 

■ недостатъчна пропускателна способност на градската транспортна мрежа, 

■ непозволено използване на звукова сигнализация от водачи на МПС, 

■ превишаване на допустимата за населеното място скорост на движение на МПС, 

■ допускане като участници в движението на неизправни МПС и др. 

На база на това, в доклад за състоянието на акустичната среда РЗИ Силистра (РЗИ 

Силистра, 2011 г.) препоръчва разработването на Програма за намаляване на уличния шум в 

града с набелязани конкретни мерки и включването им за финансово обезпечаване и 

изпълнение по различни програми и проекти. В програмата следва да се работи в посока 

подобряване състоянието на пътната настилка, подмяна на остарелия автомобилен парк, 

оптимизиране организацията на движението на МПС, подкрепа на проекти, свързани с 

използването на възможности за активни противошумови мерки в зоните с предполагаема 

приоритетна шумова защита и др. 

4.6.3 Радиационен фон и радиоационно замърсяване 

По данни на ИАОС (Национален доклад за състоянието и опазването на околната 

среда в Република България през 2011 г., издаден през 2013 г.), на 

територията на страната не са наблюдавани стойности, различни от естествените, характерни 

за съответния пункт. 

4.7 Природни рискове и превенция 

Рискови геоложки процеси 

От опасните геоложки процеси, застрашаващи територията на област Силистра, най-

изявени са: 

• Странична речна ерозия на р. Дунав. 

• Дълбочинна и странична ерозия на суходолията при водообилни сезони. 

• Свлачища. Регистрирани свлачища на територията на областта, по данни от 

ОУП Силистра са - 13 бр. 

• Пропадане в льосовия комплекс. 

• Суфозионно подземно изнасяне. 

• Голям водоприток в строителни изкопи. 
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• Карст. 

4.8 Рискове, свързани с промените в климата 

Наводнения, засушавания, недостиг на вода, горски и полски пожари 

За периода на проучване, в района на общината са отчетени само две минали 

наводнения: Дере в района на с. Професор Иширково - м. юни 2005 г.; и Дере в района на с. 

Българка - м. юли 2007 г. От тях, на база утвърдените от МОСВ критерии като значимо е 

определено само това в с. Професор Иширково. 

Въпреки това, на база на анализите в доклада за Предварителна оценка на риска, на 

територията на Община Силистра, като Район със значителен потенциален риск от 

наводнения е определен само участъкът на р. Дунав (като рисков е определен целият район на 

р. Дунав от Ново село до гр. Силистра). Останалата част от територията на общината е 

определена като такава без риск от значими бъдещи наводнения. 

Рискът от наводнения в зоните около р. Дунав са основно при периоди на 

интензивно снеготопене на снеговете в Алпите през м. май, а през февруари и март в резултат 

на ледоходи. Застрашени са Пристанищен район, Парк Дунавска градина, Промишлена зона 

Запад. 

Въпреки това е необходимо да се извърши цялостна оценка на риска от възникване на 

наводнения и в други части на общината, тъй като рисковете от негативни последствия и 

върху материалните активи и върху околната среда са комплексни и често пораждат вторични 

въздействия. 

Всичко това изисква своевременни мерки за превенция на риска, които да бъдат 

определени с разработването на Териториална стратегия на Община Силистра за адаптиране 

към измененията на климата и План за действие към нея. Основните проблеми, които следва 

да бъдат адресирани с разработването и включват: 

■ Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен риск 

от възникване на наводнения, 

■ Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен риск 

от възникване на свлачища и срутища; 

■ Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен риск 

от възникване на горски и полски пожари, 

■ Определяне на мерки и проекти, насочени към превенция на риска от екстремални 

природни явления, изследване на тяхната икономическа ефективност и изготвяне на 

план за тяхната поетапна реализация. 

4.9 Изводи за екологичното състояние на екологичните рискове 

От анализа на състоянието на средата могат да се систематизират следните основни 

проблеми, касаещи околната среда: 

Атмосферен въздух: Състоянието на атмосферния въздух на територията на общината 

като цяло е добро, но се очертава трайна тенденция за замърсяване на атмосферния басейн на 

гр. Силистра прахови частици. Основни източници са горивните процеси (в бита, в 

обществените сгради и в промишлеността) и автомобилния транспорт. От приоритетно 

значение за подобряване на КАВ в гр. Силистра са мерките, свързани с: 



91 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Газификация на обществено-административни, жилищни и промишлени сгради 

Саниране и повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради 

Ограничаване на емисиите от автомобилния транспорт, чрез: 

 изграждане на нови улични връзки (където е необходимо) и реконструкция и 

рехабилитация на съществуващите такива o оптимизиране на транспортната схема в 

централната градска част (включително и дейности по подобряване на условията за 

паркиране в централната зона) 

 o реализация на инициативи насочени към насърчаване на ползването на обществения 

транспорт 

 o реализация на инициативи и стимули за обновяване на автомобилния парк на 

превозните средства от масовия обществен транспорт o реализация на инициативи, 

насочени към създаване на условия и насърчаване на колоезденето 

Ограничаване на емисиите от регионалното депо, чрез стриктно спазване на условията 

заложени в Комплексното му разрешително; 

Реализация на инициативи, насочени към насърчаване на употребата на ниско емисионни 

горива в неподвижните и подвижните източници ; Насърчаване използването на ВЕИ и др. 

Води и водни обекти: Като основен проблем, влияещ негативно върху качеството на 

водите и водните обекти се очертава липсата на канализационна система и пречистване на 

отпадъчните води от повечето от населените места на територията на общината. Предвид това 

от приоритетно значение са мерките, свързани с реализацията на пречиствателни съоръжения 

(вкл. и третично пречистване) в населените места. Необходимо е също и изграждане на 

канализационни мрежи и пречистване на отпадните води по всички населени места на 

общината. 

Земи и почви: Общината разполага с добър почвен ресурс, създаващ предпоставки за 

качествена земеделска продукция. На територията й са разпространени едни от най-

плодородните почви - черноземните. Подходящи са за отглеждане на 

зърнени, технически и фуражни култури, зеленчуци, развитие на овощарство и лозарство. 

Съществуват предпоставки за производство на екологично чисти земеделски продукти за 

вътрешно потребление и износ. Като основни рискове, които могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху състоянието им се очертават: почвената ерозия, наличието на нарушени и 

увредени терени, подлежащи на рекултивация (включително нерегламентираните и 

незакритите сметища в селата) и нерешеният проблем с обезвреждането на излезлите от 

употреба препарати за растителна защита. 

Биоразнообразие: На територията на община Силистра са разположени природни 

обекти с изключително висока значимост за опазване на биологичното разнообразие, които 

при подходящо управление могат да се разглеждат и като съществен туристически ресурс. 

Едновременно с това, тези територии са чувствителни към антропогенна намеса, поради което 

реализацията на каквито и да било проекти, свързани с туристическото им ползване следва да 

бъдат много внимателно балансирани. В тази насока е необходимо да продължи 

разработването на проекти, насочени към защита на природата - проектни предложения в 

сектор „Биоразнообразие” по Оперативна програма „Околна среда”, поощряване на 

граждански инициативи за опазване на природата, изпълнението на заложените в плана за 

управление на Поддържан резерват „Сребърна” проекти. 
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Управление на отпадъците: Независимо, че цялата територия на общината е 

обхваната от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, задачите, които 

Община Силистра предстои да реши в краткросрочен план, в тази насока са действително 

належащи. В предвид генерираните големи количества строителни и органични отпадъци и 

задълженията на общините за поетапно намаляване на депонираните оттпадъци е необходимо 

стартиране на процедури по проучване възможността, отреждане на терен и проектиране на 

Депо за строителни отпадъци или монтиране на инсталация за раздробяване и сепариране на 

строителните отпадъци по фракции. Биоразградимите отпадъци от паркове и градини от 

територията на гр. Силистра следва да се събират разделно и се третират чрез компостиране 

или анаеробно разграждане. Необходимо е въвеждане на система за компостиране и избор на 

подходящ автомобилен парк за събиране на отпадъците. В предградията на града и в 

отдалечените квартали, това може да се постигне чрез домашно компостиране, а в ЦГЧ 

може да бъде организирано чрез предоставяне на контейнери за разделно събиране на 

хранителни отпадъци от ресторантите и магазините за хранителни стоки. 

С оглед постигане на целите, заложени в новия Закон за управление на отпадъците (в 

сила от 13.07.2012 г.) , в срок до 14.07.2014 г. Община Силистра следва да изгради площадки 

за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, едрогабаритни 

отпадъци, ОЧЦМ, опасни отпадъци. 

Сериозен проблем за общината е и ниската екологична култура, увреждането на съдове 

за отпадъци, нерегламенитраното изхвърляне на отпадъци по парковете, междублоковите 

пространства, зоните за отдих. 

Акустична среда: Интензивния автомобилен транспорт, преминаващ през централните 

градски части, имащ почти непрекъснат линеен поток, създава шумови нива с почти 

постоянна характеристика върху по-голямата част от градската територия. Съгласно 

препоръките на РЗИ Силистра е необходимо общината да разработи Програма за намаляване 

на уличния шум в града с набелязани конкретни мерки и включването им за финансово 

обезпечаване и изпълнение по различни програми и проекти. В програмата следва да се 

работи в посока подобряване състоянието на пътната настилка, подмяна на остарелия 

автомобилен парк, оптимизиране организацията на движението на МПС, подкрепа на проекти, 

свързани с използването на възможности за активни противошумови мерки в зоните с 

предполагаема приоритетна шумова защита и др. 

Предвид характера на територията, най-значимите рискове от негативни въздействия, 

породени от природно-обусловени процеси са свързани с наводненията, активизирането на 

свлачища и евентуални засушавания, които могат да доведат до недостиг на вода или до 

горски или полски пожари в някои части от територията на общината. Това изисква 

своевременни мерки за превенция на риска, които да бъдат определени с разработването на 

Териториална стратегия на Община Силистра за адаптиране към измененията на климата и 

План за действие към нея. Необходимо е на базата на целенасочени проучвания да се 

идентифицират и картират зоните на територията на Общината с повишен риск от възникване 

на наводнения, свлачища и срутища, горски и полски пожари и да се определят мерки и 

проекти, насочени към превенция на риска от екстремални природни явления. 

При преодоляване на посочените по-горе проблеми, състоянието на околната среда в 

община Силистра може да бъде характеризирано като запазено до голяма 

степен, и осигуряващо потенциал за развитие на биоземеделие, на алтернативни форми на 
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туризъм - селски туризъм, екотуризъм и производството на екокултури и др. 
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5. АНАЛИЗ НА РИБАРСКИЯ СЕКТОР  

5.1 Характеристики на данните за сектор „Рибарство” на територията  на МИРГ 

СИЛИСТРА 

Използваните в настоящия анализ данни за сектор „Рибарство” са основно първични 

(съставляват предоставени данни от ИАРА и Агенция „Морска администрация” за целите на 

разработване на Местната стратегия за развитие на МИРГ, както и информация от лични 

интервюта и консултации с представители на рибарската общност по време на периода на 

изграждане на капацитет
3
), така и вторични. В процеса на разработване на анализа са 

идентифицирани и прегледани и други второстепенни източници на информация за рибарския 

сектор (публикации от български и чуждестранни агенции и организации), които се отнасят за 

територията на Република България като цяло или за риболова по цялото течение на р. Дунав.  

Процесът на изработване на анализа на рибарския сектор за РО извежда на преден план 

няколко основни предизвикателства при събирането и анализирането на данни за областта: 

 Данните, касаещи сектор „Рибарство” за територията на МИРГ СИЛИСТРА, са 

ограничени по вид и количество – предоставят се основно от ИАРА (централно ниво) и 

частично от Агенция „Морска администрация” (регионално ниво); съдържат само 

основните категории данни, които могат да бъдат изведени от електронния регистър 

(брой билети за стопански риболов, брой регистрирани лодки и др.), но без 

съпътстващите ги характеристики за лицата, за които се отнасят (възраст, пол и др). 

Данни за степента на образование, структурата на домакинствата, осигурителния статут 

и др. за рибарите не се събират. Разрешението за стопански риболов, дадено на 

определено лице, не означава автоматично, че риболовът е основен поминък за това 

лице и неговото семейство. 

 Липсата на система за извеждане на взаимообвързани данни от регистъра на ИАРА (по 

гореспоменатия механизъм) силно ограничава възможността да се анализират 

тенденциите в рибарския сектор по отношение на човешкия потенциал, с прилежащите 

му демографски, социални и други характеристики. По тази причина е трудно да се 

направят преценки и за тенденциите в сектора (промяна на стойностите в годините). За 

празнините в анализа се налага да бъдат използвани данни на принципа на наблюдения 

„на място” от местни експерти или заетите в сектор „Рибарство”, както и лични 

интервюта, които, проведени като част от процеса на създаване на стратегията, нямат 

претенциите да бъдат представителна извадка. 

 Данните, предоставени от ИАРА за целите на разработване на стратегията, се отнасят 

за сектор Силистра на областен етап, тъй като това отразява възможностите на 

съществуващия механизъм за отчитане на данни. Секторите включват териториите на 

община Силистра, но също и частично и други съседни територии. Поради това 

данните не са напълно прецизни. 

 Данните за количество улов на риба са базирани на механизма на ИАРА за личното 

докладване от рибарите след всеки улов. По тази причина съществува реална 

вероятност, потвърдена в мненията на местни заинтересовани страни, официалните 

данни за улов да са силно занижени. 

                                            
3
 Консултациите и личните интервюта с пердставители на рибарския сектор бяха проведени по 

време на срещите в населените места е периода на изграждане на капацитет.  
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 Данни за износа на риба и консумацията на риба по административни единици не се 

събират. 

Предвид гореописаните предизвикателства при събирането и използването на данни за сектор 

„Рибарство”, касаещи МИРГ СИЛИСТРА, препоръчително е етапът на изпълнение на 

Местната стратегия за развитие да включва провеждането на детайлно, анонимно проучване 

сред рибарите в общината. Въпросите могат да засягат следните примерни области: 

демографски, социални и икономически характеристики на анкетираните (и техните 

семейства), здравен статут, количество улов на риба на седмица/месец в различните сезони, 

брой риболувания на седмица/месец в различните сезони, количество за продажба и за лична 

консумация, износ на риба, предизвикателства в ценообразуването, поминък в забранения за 

риболов период и др. Информацията, събрана чрез такова проучване, ще информира по-

точния анализ на състоянието на рибарския сектор за следващата Местна стратегия за 

развитие в програмния период 2014 – 2020 г. 

5.2 Територия и водоеми в РО 

5.2.1 Река Дунав и значението й за РО  

Площта на територията на МИРГ СИЛИСТРА  е 515.89 кв.км. и е част от семейството на 

Дунавските общини. Разположена е по долното течение на река Дунав от речен километър 399 

до речен километър 375. Речната ивица за община Силистра е 24 км. 

На следващите фигури са представени картите на отделни участъци от р. Дунав, описващи 

подробно поречието, островите, плавателните канали, плитчини, заливни места и населените 

места. 
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(Източник: Лиция на морска администрация – гр. Русе). 

Първият 10 км участък започва от западната граница на община Силистра с община Ситово. 

Тук реката е широка, като плавателната и част е по-близо до левия бряг. В този участък се 

намира остров Ветрен (км 390,6 – 394 км), който заедно с прилежащите по-малки островни 

образувания е изключително атрактивно место за риболов и отдих. В този участък няма 

постоянни лодкостоянки и други застроени площи, отнасящи се до улов на риба и/или 

туризъм, както и други стопански дейности. Поради спецификата на речното корито тук 

риболов може да се извършва с въдици, LHP – чепарета, FRO – винтери и други капани, както 

и в някои случаи с GND – хрилни мрежи. 

Вторият участък включва поречието от км 393 до км 400. В този участък е разположено с. 

Айдемир. Почти срещу него, на румънска територия се намира о-в Айдемир, а 1 км надолу по 

течението е разположен о-в Гарван.  

Риболов в този участък се извършва практически с всички видове риболовни уреди. 

В местноста „Чеир Махала” се намира и лодкостоянка. Риболов в този участък се извършва 

практически с всички видове риболовни уреди, като GTR – тройни мрежи, GND – хрилни 

мрежи, плаващи по повърхността на водата, FRO – винтери и други капани, GNC – хрилни 

мрежи за облез и други дребни видове риба, LHP – чепарета и кармаци,  GNS – хрилни мрежи, 

движещи се по дъното. 

Този участъкът от се характеризира със спокойни води и наличие на два острова в близост до 

десния бряг. 

 

Места за лодкостоянки, разположени на територията на РО 
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Населено място Местност 

гр. Силистра „Чеир Махала” 

гр. Силистра „Бай Даньо” 

с. Ветрен Срещу о-в Ветрен 

Източник: ИАРА 

5.2.2 Вътрешни водоеми 

На територията на РО има 18 язовира. Всичките се намират на в Обшина Силистра.  

Вътрешни водоеми за улов на риба,  разположени на територията  на община Силистра 

№  Местонахождение на водоема 

Площ на 

водоема 

/дка/ 

Дата на 

влизане в 

сила на 

договора 

Срок на 

договора 

Данни на наемателя/ 

концесионера 

1. 

язовир в гр. Силистра - поземлен 

имот № 66425.26.144 по 

кадастралната карта на града, 

находящ се в местността „Орехов 

кулак”  

65,572 11.04.2006 20 години 

концесионер: „Водно 

строителство – Силистра” АД, 

ЕИК 118024910 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Дръстър” № 35 

представлява се от: Цанка 

Генова Атанасова 

телефон: 086/ 820 393; 820 396 

2. 

язовир в гр. Силистра -  поземлен 

имот № 66425.31.157 по 

кадастралната карта на града, 

находящ се в местността „Чатал 

кулак” 

53,047 26.11.2008 10 години 

наемател:  „Туристически 

риболовен клуб” ЕООД, Булстат 

202294549 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Шар планина” № 2 

представлява се от: Цветозар 

Димитров Цветков 

телефон: 086/ 821 331; 0885/ 558 

048 

3. 

рибарник в гр. Силистра – поземлен 

имот № 66425.18.53 по 

кадастралната карта на града, 

находящ се в местността „Чатал 

кулак” 

8,076 01.09.2009 10 години 

наемател: ЕТ „К и К Калоян 

Николов” 

адрес: гр. Силистра, ул. 

„Кълъраш” № 17, ет. 8, ап. 48 

ЕИК:202744264 

телефон: 086/ 851 305; 0889/ 

337 844 

4. 

язовир в с. Айдемир -  поземлен 

имот № 00895.36.513 по 

кадастралната карта на селото, 

находящ се в местността „Ново 

цинти” 

95,822 26.08.2003 15 години 

концесионер: СД „Фаворит – 

Атанасов и с-ие”, ЕИК 118015441 

адрес на управление: с. 

Айдемир, ул. „София” № 88 

представлява се от: Атанас 
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Великов Атанасов 

телефон: 0897/ 868 920 

5. 

язовир в с. Айдемир - поземлен 

имот № 00895.40.206 по 

кадастралната карта на селото, 

находящ се в местността „Излаза” 

64,459 07.05.2013 10 години 

наемател: ЕТ ”Георги Ванков 

Николов- Г.Николов” 

ЕИК:202818763 

адрес: гр. Силистра, ул. „Марин 

Дринов” № 10 

телефон: 0887758576 - Орлин 

6. 

язовир в с. Калипетрово -  поземлен 

имот № 41143.115.45 по 

кадастралната карта на селото, 

находящ се в местността 

„Тръстава” 

30,607 01.11.2013 10 години 

наемател: „ЕЙЧО” ЕООД, ЕИК 

202750287 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Шар Планина” № 

50, бл. „Свежест”, вх. Б, ет. 3, ап. 

5 

представлява се от: Неджмедин 

Белки Мехмед 

телефон: 0889506040 / 

0988399060 

7. 

язовир в с. Калипетрово -  поземлен 

имот № 41143.171.21 по 

кадастралната карта на селото, 

находящ се в местността 

„Сакаджийка” 

73,343 21.08.2003 15 години 

концесионер: „Галакс комерс” 

ООД, ЕИК 118516018 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „София” № 43, ап. 7 

представлява се от: Йорданка 

Чернева 

телефон: 0887/ 472 457  

8. 

язовир в с. Бабук -  имот № 100071 

в землището на селото, находящ се 

в местността „Тръстава” 

59,338 01.11.2013 10 години 

наемател: „ЕЙЧО” ЕООД, ЕИК 

202750287 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Шар Планина” № 

50, бл. „Свежест”, вх. Б, ет. 3, ап. 

5 

представлява се от: Неджмедин 

Белки Мехмед 

9. 
язовир в с. Брадвари -  имот № 

001023 в землището на селото 
6,210   наемател: не е отдаден 

10. 
язовир в с. Българка -  имот № 

000084 в землището на селото 
31,430 14.08.2017 г. 10 години 

наемател: „Фантастико-67-ГН” 

ЕООД, ЕИК 204682988 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул.”Марин Дринов” 

№10 

представлява се от: Георги 

Ванков Николов 

телефон: 0899121988 
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11. 

язовир в с. Ветрен -  имот № 042062 

в землището на селото, находящ се 

в местността „Чер орман” 

42,189 09.12.2013 10 години 

наемател: ЕТ „Елвира – В – Иван 

Иванов”, ЕИК 118586949 

адрес на управление: с. 

Сребърна, ул. „Светлина” № 19 

представлява се от: Иван Иванов 

Стоянов 

12. 

язовир в с. Йорданово -  имот № 

001088 в землището на селото, 

находящ се в местността „Чанлъка” 

30,974   наемател: не е отдаден 

13. 
язовир в с. Ценович -  имот № 

000004 в землището на селото 
90,499 01.11.2013 10 години 

наемател: „ЕЙЧО” ЕООД, ЕИК 

202750287 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Шар Планина” № 

50, бл. „Свежест”, вх. Б, ет. 3, ап. 

5 

представлява се от: Неджмедин 

Белки Мехмед 

14. 
язовир в с. Ценович -  имот № 

000074 в землището на селото 
53,724 01.11.2013 10 години 

наемател: „ЕЙЧО” ЕООД, ЕИК 

202750287 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Шар Планина” № 

50, бл. „Свежест”, вх. Б, ет. 3, ап. 

5 

представлява се от: Неджмедин 

Белки Мехмед 

15. 

язовир в с. Полк. Ламбриново -  

имот № 260261 в землището на 

селото 

52,174 07.07.2015  10 години 

наемател:  ЕТ ” ДЖИЛИ – СОЙ – 

ДЖИХАНГИР ИБРЯМ” 

адрес на управление: гр. Дулово, 

ул.”Васил Левски” № 2, ет.4, ап.14 

ЕИК 118039182 

представлява се от: Джихангир 

Фаик Ибрям, чрез пълномощника 

Джюнеид Севджан Вахид 

телефон: 0894471383-Магдалена 

16. 
язовир в с. Поп Кралево -  имот № 

102001 в землището на селото 
3,043 10.05.2013 10 години 

наемател: Йордан Стоянов 

Тодоров 

адрес: гр. Силистра, ул. „Цар 

Асен” № 7 

телефон: 0892214744 

17. 
язовир в с. Срацимир -  имот № 

000102 в землището на селото 
72,501 05.07.2013 10 години 

наемател: „МОНИ-МАРТ СТИЛ” 

ЕООД, ЕИК 201516281 

адрес на управление: гр. 

Силистра, ул. „Хан Кубрат” № 3, 

ет. 5, ап. 20 
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представлява се от: Даринка 

Тодорова Урумова – Миланова 

телефон: 0896854135/0896854127 

18. 

язовир в с. Сърпово -  имот № 

001092 в землището на селото, 

находящ се в местността „Ерека” 

 

 

 

8,475 14.09.2005 15 години 

концесионер: Борислав Петров 

Балев 

адрес: гр. Силистра, ул. „Янко 

Тодоров” № 5, ет. 1, ап. 1 

телефон: 08626043/0888656883 
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5.3 Риболов и рибовъдство 

5.3.1 Рибни ресурси 

На територията на МИРГ СИЛИСТРА, вкл. водите на р. Дунав и във всички останали водоеми 

на територията на РО, потенциално могат да намерят подходящи условия за съществуване 

общо взето всички видове риби, характерни за долното течение на реката и нейните притоци. 

Това са видовете общо 67 на брой.  

Видове риби на територията на МИРГ СИЛИСТРА и консервационен статус 

Видове риби разпространени в Дунав, потенциално срещащи 

се 

(добри условия за съществуване) в територията на МИРГ 

СИЛСИТРА 

     DIR 

92/43-

AnII 

Българско 

наименование 

Релик

т 

Ендемит Червена 

книга 

ЗБР BERN IUCN BON CITES DIR 

79/409 

   категория Прил  1997    

Ручейна минога 

/Lampetra planeri/ 

 Европа, 

Дунав и 

притоците 

изчезнал 

или 

изключителн

о рядък  

 III +   + 

Дунавска минога 

/Eudontomyzon 

danfordi/ 

 Дунав и 

притоците 

 

изчезнал 

или 

изключителн

о рядък 

 III 

 

+   + 

Руска есетра 

/Acipenser 

guldenstaedti 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Шип 

/Acipenser nudiventris/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

 

Застрашен 

 

2,4 

 

 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Чига 

/Acipenser ruthenus/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

III 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Пъструга 

/Acipenser stellatus/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

 

Застрашен 

 

2,4 

 

III 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Немска 

(Атлантическа) 

 басейна на 

Черно море, 

застрашен/из

чезнал 
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есетра 

/Acipenser sturio/ 

 

Дунав 2.3 II + II + + 

Моруна 

/Huso huso/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

III 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Дунавска скумрия 

(Карагьоз) 

/Alosa pontica/ 

 Черно и 

Азовско море 

 2.4 III +   + 

Малка дунавска 

скумрия 

(Харип) 

/Alosa caspia 

nordmani/ 

  

Черно море 

 

Застрашен 

 

2.4 

     

+ 

Черноморска 

пъстърва 

/Salmo trutta labrax/ 

 

 басейна на 

Черно море, 

Дунав 

Рядък   

III 

    

Дунавска пъстърва 

/Hucho hucho/ 

 Дунав Рядък 2.4 III +   + 

Щука 

/Esox lucius/ 

 

         

 

 

Бабушка 

/Rutilus rutilus/ 

 

 Европа, 

без 

Пиринейски и 

Апенински п-

ов 

 

       

Лупавец 

/Rutilus frisii 

meidingeri/ 

 басейна на 

Черно море 

Застрашен  III +    

Речен кефал (Клен) 

/Leuciscus cephalus/ 

 

 Средна и 

Южна Европа, 

Средна Азия 

 

       

Мъздруга (Дойца) 

/Leuciscus idus/  

 Европа 

от р.Рейн до 
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р.Колима 

Червеноперка 

/Scardinius 

erythrophthalmus/ 

 Европа и Мала 

Азия 

 

       

Върловка 

/Leucaspius 

delineathus/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

застрашен 

 

      

Распер 

/Aspius aspius/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

 2 III +   + 

Лин 

/Tinca tinca/ 

 Европа 

 

       

Уклей (Брияна) 

/Chalcalburnus 

chalcoides/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

Застрашен  III +   + 

Уклейка (Блескач) 

/Alburnus alburnus/ 

 Европа 

 

       

Бабка (Белица) 

/Blicca bjoerkna/ 

 Европа 

 

       

Платика 

/Abramis brama/ 

 Европа 

 

       

Немски косат 

/Abramis sapa/ 

 Европа 

 

       

Чил косат 

/Abramis ballerus/ 

 Европа 

 

       

Морунаш 

/Vimba vimba 

carinata/ 

 басейна на 

Черно море 

рядък 

 

 III +    

Сабица 

/Pelecus cultratus/ 

 Европа        

Скобар 

/Chondrostoma nasus/ 

 Европа и 

Средна Азия 

 

       

Горчивка 

/Rhodeus серицеус 

 Европа  2 III    + 
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amarus/ 

Острица 

(Псевдоразбора) 

/Pseudorasbora parva/ 

 екзот, 

инвазивен вид 

 

       

Кротушка, 

обикновена 

/Gobio gobio/ 

 Европа и 

Северна Азия 

 

       

Кротушка, малка 

/Gobio uranoscopus/ 

 

 басейна на 

Дунав, 

Източната част  

 

  

2 

 

III 

    

Балканска кротушка 

/Gobio kessleri/ 

 Дунав, Днестър    +    

Белопера кротушка 

/Gobio albipinnatus/ 

 басейна на 

Дунав 

 2 III +    

Бяла мряна 

/Barbus barbus/ 

 Европа  4      

Шаран, див 

/Cyprinus carpio 

(River Danube 

subpopulation)/ 

 

  изчезнал, 

вероятно 

наличие в 

Дунав 

  +    

Златиста каракуда 

/Carassius carassius 

(European 

subpopulation)/ 

 

 Средна и 

Изтона Европа, 

Азия до р.Лена 

    

+ 

   

Сребриста каракуда 

(Таранка) / Carassius 

auratus gibelio/ 

 

         

Бял толстолоб 

/Hypophthalmichthys 

molitrix/ 

 екзот, 

изкуствено 

инртодуциран 

       

Пъстър толстолоб 

/Aristichtys nobilis/ 

 

 екзот, 

изкуствено 

инртодуциран 
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Виюн 

/Misgurnus fosilis/ 

 Европа  2 III +   + 

Обикновен щипок 

/Cobitis taenia/ 

    III     

Малък щипок 

/Cobitis peshevi/ 

балкански 

 

 балкански, 

 

       

Голям щипок 

/Cobitis elongata/  

 

 Балкански, за 

басейна на 

Дунав 

  III +    

Балкански щипок 

(Лингур) 

/Sabanejewia aurata 

Balcanica/ 

  

балкански 

  

2 

 

III 

 

+ 

  DIR 

92/43 –

An II 

Дунавски щипок 

/Sabanejewia 

bulgarica/ 

 

 балкански, 

за басейна на 

Дунав 

 

       

Сом 

/Silurus glanis/ 

 

         

Европейска 

речна Змиорка 

/Anguilla anguilla/ 

  застрашен 

 

      

Михалца (Налим) 

/Lota lota/ 

  застрашен 

 

      

Деветигла  басейните на 

Черно и 

Каспийски 

морета 

Застрашен       

Малка) бодливка 

/Pungitius platygaster/ 

 Каспийско 

морета 

 

       

Бяла риба 

/Stizostedion 

lucioperca/ 

 

 Средна и 

Източна 

Европа, 

Западна Азия 
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Волжка бяла риба 

/Stizostedion volgensis/ 

 

 басейните на 

северните 

части 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

рядък    

+ 

   

Костур 

/Perca fluviatilis/ 

 

         

Голяма вретенарка 

/Zingel zingel / 

 Дунав, Прут и 

Днестър 

Рядък 4 III +    

Малка вретенарка 

/Zingel streber/ 

 Дунав, Днестър 

и Вардар 

Рядък 2 III +   + 

Обикновен бибан 

/Gymnocephalus 

cernuus/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

 

       

Високотел бибан 

/Gymnocephalus 

baloni/ 

 Дунав   III +    

Ивичест бибан 

/Gymnocephalus 

schraetzer/ 

 Дунав Рядък 2.4 III +   + 

Кеслерово попче 

/Neogobius kessleri/ 

    III +   + 

Пясъчно (речно) 

попче 

/Neogobius fluviatilis/ 

     +    

Стронгил 

/Neogobius 

melanostomus/ 

     +    

Малко плоскоглаво 

попче 

/Neogobius 

gymnotrachelus/ 

     +    

Мраморно попче 

/Proterorhinus 

marmoratus/ 
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Звездовидно 

(Пъпчесто) попче 

/Benthophilus 

stellatus/ 

 

         

Умбра 

/Umbra krameri/ 

 Европа, Дунав 

 

изчезнал в 

миналото, 

интересен 

за 

възстановява

не 

  

 

II 

 

 

+ 

   

Източник: План за управление на ЗМС 

Анализът на наличните рибни ресурси показва наличие на сравнително голямо многообразие, 

като в същото време четири вида са застрашени, а един е изчезнал. 

Видове риби , установени на територията на  МИРГ СИЛИСТРА, включително р. Дунав  

      DIR 

92/43-

AnII 

Българско 

наименование 

Релик

т 

Ендемит Червена 

книга 

ЗБР BERN IUCN BON CITES DIR 

79/409 

   категория Прил  1997    

Руска есетра 

/Acipenser 

guldenstaedti 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Чига 

/Acipenser ruthenus/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

III 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Моруна 

/Huso huso/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

  

2,4 

 

III 

 

+ 

 

II 

 

+ 

 

Дунавска скумрия 

(Карагьоз) 

/Alosa pontica/ 

 Черно и 

Азовско море 

 2.4 III +   + 

Щука          
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/Esox lucius/ 

 

 

Бабушка 

/Rutilus rutilus/ 

 

 Европа, 

без 

Пиринейски и 

Апенински п-

ов 

       

Речен кефал (Клен) 

/Leuciscus cephalus/ 

 

 Средна и 

Южна Европа, 

Средна Азия 

       

Мъздруга (Дойца) 

/Leuciscus idus/  

 

 

 Европа 

от р.Рейн до 

р.Колима 

       

Червеноперка 

/Scardinius 

erythrophthalmus/ 

 Европа и Мала 

Азия 

       

Върловка 

/Leucaspius 

delineathus/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

застрашен 

 

      

Распер 

/Aspius aspius/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

 2 III +   + 

Лин 

/Tinca tinca/ 

 Европа 

 

       

Уклей (Брияна) 

/Chalcalburnus 

chalcoides/ 

 

 басейните 

на Черно и 

Каспийско 

морета 

Застрашен  III +   + 

Уклейка (Блескач) 

/Alburnus alburnus/ 

 Европа 

 

       

Бабка (Белица) 

/Blicca bjoerkna/ 

 Европа 

 

       

Платика 

/Abramis brama/ 

 Европа 

 

       

Немски косат 

/Abramis sapa/ 

 Европа 
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Чил косат 

/Abramis ballerus/ 

 Европа 

 

       

Сабица 

/Pelecus cultratus/ 

 Европа        

Скобар 

/Chondrostoma nasus/ 

 Европа и 

Средна Азия 

       

Горчивка 

/Rhodeus серицеус 

amarus/ 

 Европа  2 III    + 

Острица 

(Псевдоразбора) 

/Pseudorasbora parva/ 

 екзот, 

инвазивен вид 

 

       

Кротушка, 

обикновена 

/Gobio gobio/ 

 Европа и 

Северна Азия 

       

Бяла мряна 

/Barbus barbus/ 

 Европа  4      

Шаран, див 

/Cyprinus carpio 

(River Danube 

subpopulation)/ 

 

  изчезнал, 

вероятно 

наличие в 

Дунав 

  +    

Златиста каракуда 

/Carassius carassius 

(European 

subpopulation)/ 

 Средна и 

Изтона Европа, 

Азия до р.Лена 

    

+ 

   

Сребриста каракуда 

(Таранка) / Carassius 

auratus gibelio/ 

         

Бял толстолоб 

/Hypophthalmichthys 

molitrix/ 

 екзот, 

изкуствено 

инртодуциран 

       

Пъстър толстолоб 

/Aristichtys nobilis/ 

 екзот, 

изкуствено 

инртодуциран 

       

Виюн 

/Misgurnus fosilis/ 

 Европа  2 III +   + 
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Обикновен щипок 

/Cobitis taenia/ 

    III     

Сом 

/Silurus glanis/ 

         

Михалца (Налим) 

/Lota lota/ 

  застрашен 

 

      

Деветигла  басейните на 

Черно и 

Каспийски 

морета 

Застрашен       

Бяла риба 

/Stizostedion 

lucioperca/ 

 

 Средна и 

Източна 

Европа, 

Западна Азия 

       

Костур 

/Perca fluviatilis/ 

 

         

Обикновен бибан 

/Gymnocephalus 

cernuus/ 

 Средна и 

Източна 

Европа 

 

       

Мраморно попче 

/Proterorhinus 

marmoratus/ 

         

Слънчева рибка 

/Lepomis gibbosus/ 

 екзот, 

инвазивен вид 

       

Източник: План за управление на ЗМ Сребърна 

В същото време във вътрешните естествени водоеми на РО съществуват 23 вида риби, от 

които един е изчезнал, а други 2 са застрашени (Според Плана за управление на ЗМ 

Сребърна). Стопански ценните видове риба са 23. 

Списък на стопански ценните видове риби в района на МИРГ СИЛИСТРА 

Българско наименование /Латинско наименование/ 

 

Руска есетра /Acipenser guldenstaedti/ 

Чига /Acipenser ruthenus/ 

Пъструга /Acipenser stellatus/ 



111 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Моруна /Huso huso/ 

Дунавска скумрия (Карагьоз) /Alosa pontica / 

Щука /Esox lucius/ 

Бабушка /Rutilus rutilus/ и други видове дребна риба 

Речен кефал (Клен) /Leuciscus cephalus 

Мъздруга (Дойца) /Leuciscus idus/ 

Распер /Aspius aspius/ 

Платика /Abramis brama/ + Немски косат /Abramis sapa/ + Чил косат /Abramis ballerus/ 

Сабица /Pelecus cultratus/ 

Скобар /Chondrostoma nasus/ 

Бяла мряна /Barbus barbus/ 

Шаран, див /Cyprinus carpio (River Danube subpopulation)/ 

Сребриста каракуда (Таранка) /Carassius auratus gibelio/ 

Бял толстолоб /Hypophthalmichthys molitrix/ 

Пъстър толстолоб /Aristichtys nobilis/ 

Бял амур /Ctenopharingodon idella/ 

Сом /Silurus glanis/ 

Змиорка /Anguilla anguilla/ 

Михалца (Налим) /Lota lota/ 

Бяла риба /Stizostedion lucioperca/ 

Източник: План за управление на ЗМ Сребърна 

От анализа на рибните ресурси в МИРГ СИЛИСТРА биха могли да се направят следните 

изводи (от Плана за управление на ЗМ Сребърна): 

1. От 67- те вида риби, описани за този участък на р. Дунав, в Червената Книга на България 

са включени 9 вида, но реално застрашените видове са 20. В приложенията на Бернската 

конвенция са 26 вида, в списъците на CITES – 6 вида, в IUCN red list – 31 вида, а в 

Директива 92/43 на ЕС 14 вида. 

2. Стопански ценните видове, срещащи се в района на РО са сом, шаран, толстолоб, мряна, 

амур, платика, разпер, бяла риба, щука, уклей, моруна, пъструга, чига, есетра, скумрия, 

михалца. Запасите на много от тях са силно намалели в последните 15-20 години 

(есетрови видове, карагьоз, сабица, мъздруга, шаран), а други се срещат в уловите вече 

като единични екземпляри (шип, змийорка, михалца). 
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3. Само в крайдунавските блата на територията на МИРГ СИЛИСТРА и по долното течение 

на дунавските притоци се срещат рибите: Cobitis bulgarica (дунавски щипок субендемит), 

Alburnoides bipunktatus (говедарка), Abramis ballerus (косат), Vimba vimba (морунаш), 

Pelecus cultratus (сабица), Aspro streber (малка вретенарка), Aspro zingel (голяма 

вретенарка), Acerina cernua (бибан). 

4. Река Дунав в посочената акватория е значимо местообитание на някои редки в европейски 

мащаб видове риби като: Eudontomyzon danfordii, Acipenser nudiwentris, Acipenser 

ruthenus, Acipenser sturio, Acipenser stelatus, Acipenser guldenstaedtii, Husho husho, Lota lota 

и др. 

5.3.2 Стопански риболов по р. Дунав 

Понастоящем стопански и любителски риболов се извършва по цялото протежение на 

Дунавския бряг и островите. По тези места риболов не се извършва само през зимния период, 

по време на ледохода по Дунав и в забранените периоди (20 април – 15 юни), когато е 

размножителният период на рибата.  

Любители риболовци идват от различни краища на страната. 

Стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване 

на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба 

и други водни организми. 

При извършване на стопанския риболов се води дневник, в който се вписват данни за улова по 

видове и количества и мястото, където е уловена рибата.  

Лицата, извършили стопански риболов, след разтоварване на улова съставят и предават на 

длъжностните лица на ИАРА декларация от риболовния дневник за произход в срок до 48 

часа. Данните от декларацията се въвеждат в системата на  ИАРА  /АКСТЪР/. 

В района на МИРГ СИЛИСТРА, съгласно Закона за рибарство и аквакултури, стопански 

риболов може да се извършва само в р. Дунав, а любителски риболов и във вътрешните 

водоеми. За извършване на стопански риболов е необходимо издаване на разрешително от 

териториалните звена на Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури (за територията 

на МИРГ СИЛИСТРА това е сектор Силистра). Билетите за любителски риболов се издават от 

същия орган, както и от Държавните лесничейства и дивечоразвъдни станции, външни 

организации по чл.11 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). 

5.3.2.1. Издадени разрешителни и удостоверения за стопански риболов  

Разрешителните за риболов в територията на МИРГ СИЛИСТРА се издават от сектор 

Силистра към регионален център „Дунав” на ИАРА (Таблица 7). 

Издадени билети за стопански  риболов от сектор Силистра 

 за периода 2014-2016 г. 

Период                    Сектор 
Сектор 

Силистра 

2014 г. 1 095 бр. 

2015 г. 1 723 бр. 
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2016 г.  2 031 бр. 

01.01.2017 – 31.10.2017 г. 1 804 бр. 

Източник: ИАРА 

По данни от ИАРА към октомври 2017 г., броят на издадените разрешителни за извършване на 

стопански риболов в района на “Сребърна” на територията на РО са както следва: 

- за 2014 г. – 50 бр; 

- за 2015 г. – 63 бр; 

- за 2016 г. – 63 бр. 

Броят на регистрираните лодки за стопански риболов е 29. 

Разпределение по пол: За 2016 г. със стопански риболов се занимават 60 мъже и 3 жени, като 

приблизителната средна възраст на мъжете е 53 години, а на жените 51. 

Данните за регистрираните лица за стопански риболов за територията на РО за 2015 г. са по-

точни. По данни на ТЗ „РК” на ИАРА
 
разрешение за стопански риболов по река Дунав през 

2015 г. са получили общо 210 рибари и са регистрирани общо 142 плавателни съда в цялата 

Рибарска област, които са разпределени както следва:  

 в община Силистра –  201 рибари и 96 плавателни съда; 

5.3.2.2. Улов на риба 

Уловът по видове и количества през последните години по сектори е представен в Таблици 8 и 

9. 

Източник: ИАРА. 

Улов на риба за периода 2014 – 2016 г. за сектор Силистра 

Силистра 

Вид риба 
Вид риба 

 - КОД 

Общо улов[кг] по години 

2014 2015 2016 31.10.2017 

Бял амур  FCG 10.00 176.30 121.60 357.80 

Бял толстолоб SVC 2 651.10 3 926.10 2 520.90 8 396.50 

Бяла мряна PTB 1 320.00 1 581.80 1 418.20 3 034.10 

Бяла риба (сулка)  FPP 323.00 498.10 386.60 455.00 

Голяма вретенарка  ZIZ   1.50     

Други   571.50 420.50 368.00 125.00 

Златиста каракуда FCC     35.00   

Карагьоз, дунавска скумрия  SHC 27.50 156.00 746.00 1 463.00 
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Михалца FBU 102.00 149.00   27.00 

Моруна  HUH 182.00 57.00 103.00 273.00 

Морунаш  VIV 73.50 3.00 331.00 141.50 

Мъздруга  FID 15.00 688.00 10.00 2.00 

Платика  FBM 322.00   750.00 1 005.60 

Пъструга  APE       15.00 

Пъстър толстолоб  BIC 200.00 1 462.00 3 150.00 9 156.80 

Распер  ASU 159.20 32.00 53.20 197.00 

Речен костур  FPE 50.50 9.00 7.00 28.00 

Сабица FSC       30.00 

Сом  SOM 529.50 604.90 608.90 1 036.20 

Сребриста каракуда  CGO 1 120.50 875.20 623.00 774.00 

Уклей ALR 4.00 37.00   360.00 

Червеноперка SRE 280.00   33.50 30.00 

Черна (балканска) мряна  BUD   72.00     

Чига  APR 99.50   38.50 121.40 

Чил косат  FBR 11.00 1.00 3.00   

Шаран FCP 1 678.40 2 040.50 3 167.40 2 355.60 

Щука  FPI 103.50 39.50 193.80 357.30 

Общо 9 833.70 12 830.40 14 668.60 29 741.80 

Източник: ИАРА. 

 За сектор Силистра интензивността на риболова е една от най – големите в Централен и 

Североизточен Регион. Една от причините за това е, че гр. Силитра има дългогодишни 

традиции в риболова, както и най-голяма общност от рибари.  

Според данни на ИАРА уловът на риба за периода 2014 – 2016 г за сектор Силистра е 412 025 

кг. Най-висок ръст бележи уловът през 2015 г – 162 547,40 кг, а през 2016 г. намалява до 91 

912 кг, т.е. 56% от стойността за 2015 г. Важно е да се отбележи, че данните за улова се 

базират на посочените данни в декларацията за произход от лицата, притежаващи разрешение 

за стопански риболов. По ред причини съществува вероятността официалните данни да са 

силно занижени. 

Стопанският улов се извършва с регистрирани рибарски лодки, които общо за РО са 210. Само 

в община Силистра поле 25 регистрирани лица за стопански риболов, които имат 
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регистрирани лодки. 

Брой регистрирани лодки и брой издадени разрешителни за стопански риболов 

 

Община 

Брой 

регистрирани 

лодки 

Брой издадени 

разрешителни 

Брой издадени 

удостоверения 

Възрастов състав, 

години 

 

мъже 

 

жени 

Силистра 210 29 943 50 50 

Източник: ИАРА. 

5.3.2.3. Риболовен инструментариум 

Инструментариумът, с който ловуват рибарите на територията на МИРГ СИЛИСТРА, е 

разнообразен и е описан в следващата таблица. 

Инструментариум на рибарите на територията на МИРГ СИЛИСТРА 

Код на инструмента  

Описание 

Период в 

годината на 

използване 

Предназначен за 

вид риба 

LHP Чепарета, ръчни 

въдичарски уреди и 

въдици 

 

По всяко време с 

изключение на 

забранените 

периоди и 

наличие на лед и 

ледоход 

Сом, шаран, 

платика и др 

GNS Хрилни мрежи 

(закотвени) 

Сом, шаран, 

платика и др 

GND Хрилни мрежи 

(дрифтерни, плаващи) 

Всички видове риби 

GNC Заграждащи хрилни 

мрежи 

Всички видове риби 

FPO Винтери или други 

капанни уреди 

Сом, шаран, 

платика и др.  

Източник: ИАРА. 

Разнообразието от риболовни принадлежности и инструменти се обуславят от многообразието 

на видовете риба. Чепаретата и ръчните въдичарски уреди не са сериозен предмет на  

внимание от рибарите, занимаващи се със стопански риболов. Интерес представляват 

хрилните мрежи и винтерите.  

Една от причините за намаление на рибните популации е използването на изключително 

здравите капронови и найлонови влакна и на тази основа многократното увеличаване на 

здравината на хрилните мрежи. В недалечно минало стопански риболов се е извършвал с 
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памучни хрилни мрежи (тройни и единични), които са били сравнително къси (до 100 м) и 

след риболов са се изсушавали на слънце. Едрите екземпляри риба са преминавали с малко 

усилия през тези мрежи.  

Към настоящия момент време се използват далеч по-дълги и здрави мрежи (150-200м и 

повече) и пропуските на риба са намалени до минимум.  

Според доклада за защитената местност „Сребърна”, броят на рибарите, на които са издадени 

разрешителни за стопански риболов в река Дунав, намалява през последното десетилетие, 

следвайки тенденцията за намаляване на рибните запаси.  

Статистиката за уловите показва, че средно годишно на един риболовец преди десет години 

уловът е възлизал на около 330 кг риба, а за последните 5 години средните статистически 

данни са около 200 кг риба на един риболовец за година. Според анкетираните рибари от 

Дунавският участък Община Силистра, обаче, данните за уловите са следните: средно улова 

на едно излизане е около 20-25 килограма риба, като те риболовстват средно по 90-100 дни в 

годината. Като се има в предвид, че рибарите излизат винаги по двойки, може да се сметне, че 

средногодишния улов на един рибар е около 900-1250 кг риба. 

По представените данни за уловите от Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури 

(ИАРА), през последното десетилетие има ясно изразена тенденция за намаляване на улова, на 

броя рибари и значението на рибарството като поминък. За това говори и стабилизиращия се 

през последните няколко години брой на издаваните разрешителни на около 400 - 420 за 

година, което е наполовина от броя на разрешителните издавани преди 10 години. Голяма част 

от рибарите са готови да се откажат от риболова при друга алтернатива за работа.  

Всички рибари смятат, издигането на ролята на МИРГ СИЛИСТРА и възстановяването на 

влажните зони ще увеличи количеството на риба в река Дунав и най-вече на шарана. Много 

малко от тях в разговорите допускат, че могат да ловят риба в блатата.  

За съжаление в района има голяма безработица и към момента местното население няма много 

алтернативи на риболова като поминък. 

Негативните практики, които са разпространени сред риболовците във водоемите, са: 

риболовът през забранения сезон, риболовът с кърмаци и кърмацуци, уловът на маломерна 

риба, ловът на риба с взривни вещества и преуловът на риба. Поради липсата на данни за 

рибните запаси не може да се твърди, че се извършва преулов на риба, особено при слабия 

улов, който имат рибарите през последните години. 

Негативни риболовни практики в Дунав се споменават дотолкова, доколкото е възможно 

пренасянето им във възстановените водоеми, въпреки че риболовът в езерни или блатни 

условия доста се различава от Дунавския. 

5.3.2.4. Рибари 

Направените проучвания показват, че рибрската професия основно се предава от баща на син. 

Конкретно в гр. Силистра, рибарите основно са потомствени, а рибарството за тях е основен 

поминък. Такъв е случаят и с рибарите от цялата територия, където с риболов като основен 

поминък се занимават повечето рибари, но за останалите риболовът е допълнителна дейност. 

За голяма част от концесионерите на язовири дейността, свързана с поддръжката на язовири за 

любителски риболов, е източник на основните им доходи. Официални данни за горния анализ 

не се събират, поради което анализът се базира на консултации с местни заинтересовани 

страни.  
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Възрастовият състав и другите демографски и социални характеристики на заетите в 

стопанския риболов са обект на труднодостъпно измерване. По данни от ИАРА за община 

Силистра средната възраст на лицата,извършващи стопански риболов,е между 40-60 г, като 

във възрастовата граница до 30 г. са заети около 40—50 човека. От тях само 10% имат друга 

постоянна работа. 

 Почти никой от рибарите, занимаващи се със стопански риболов, не се осигурява. 

Всички предпочитат да работят да бъдат осигурявани от работодател.  

Водени от традицията на риболова, рибарските семейства също имат желание да продължат а 

в редица случаи да работят и в другите сектори на рибарството – като рибопреработвателната 

промишленост. За територията този отрасъл е неразвит,а с голям потенциал, но социално – 

икономическите характеристики на региона създават негативни предпоставки за 

уползотворяване на потенциала. В проведените срещи на територията, по-специално в 

рибарската селища, съпругите на рибарите изявиха ясното желание да работят в 

рибопреработвателната промишленост или в риболовния туризъм. Според проведените 

консултации, почти всички съпруги на рибари от Силистра са безработни и неосигурени. 

Достойна алтернатива на неразвитата рибопреработвателна промишленост е неразвитият 

риболовен туризъм.  

Основни изводи: 

1. Стопанският риболов е труден, на моменти рисков, има сезонен характер, в повечето 

случаи индивидуален, и е основен източник на средства за семействата на рибарите. 

2. Поставени в условията на ограничени рибни ресурси и при забрана на стопанския 

риболов, рибарите нямат алтернатива за препитание. 

3. Региона има сериозен естествен и човешки потенциал да промени статуквото и осигури 

алтернативен поминък на занимаващите се със стопански риболов.  

5.3.3 Любителски риболов 

С любителски риболов може да се занимава всеки, който притежава валиден риболовен билет. 

Общо за територията на МИРГ СИЛИСТРА за 2017 г. са издадени 1425 билета (срещу 943 

разрешителни за стопански риболов). Любителският риболов може да се осъществява както по 

р. Дунав, така и във вътрешните водоеми и каналите.  

Таблица 12: Брой издадени риболовни билети за любителски риболов 

Период 
Сектор 

Силистра 

2014 г. 1 095 бр. 

2015 г. 1 723 бр. 

2016 г.  2 031 бр. 

01.01.2017 – 31.10.2017 г. 1 425 бр. 

Източник: ИАРА 
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В същото време анализът показва някои предизвикателства през устойчивото развитие на 

територията, свързани с любителския риболов като: до къде се простират правата и 

задълженията на занимаващите се с любителски риболов?  

Факт е, че билетът дава разрешение на любителите-рибари целогодишно да риболуват, без да 

имат отговорност за поддържане на сектора от реката, или водоема, където риболуват, нито 

пък да зарибяват. В тази насока биха могли да се формират сдружения с нестопанска цел, 

които да обединяват любителите риболовци по общини и чиято дейност да допринася за 

устойчивото развитие на рибарската област. 

Не са открити официални данни за количества уловена риба от любители риболовци. Предвид 

правата им да риболуват без ограничение, освен в забранения сезон за развъждане, без 

никакви ангажименти относно местната среда, възможно е любителската риболовна практика 

да в последните години да е допринесла за намаляването на рибните ресурси в р. Дунав. 

5.4 Специализирани рибни стопанства 

Към момента липсват разработени и пуснати в експлоатация специализирани стопанства за 

интензивно производство на риба, както и за преработка на риба и рибни продукти, на 

територията на МИРГ СИЛИСТРА. Рибата, която се намира в търговските мрежи, е от внос 

или е произведена в други райони на страната. Характеристиките на РО предоставят широко 

поле и нужда от развитие на продукти от аквакултура, както и възможности за промотирането 

им на територията на МИРГ СИЛИСТРА, в съседните територии и в цялата страна, 

5.5 Консумация на риба  

Сред жителите на РО традиционно най-голям дял от общата консумация на риба заема тази, 

уловена на територията на РО. Данни за консумация на риба по общини не се събира. 

Средната консумация на глава от населението в страната за последните 4 години се потдържа 

над 5 кг/година и отбелязва стабилен разтеж през годините. През 2017 г се наблюдава 

потдържане на тенденцията в консумацията на риба. 

Консумация на риба за периода 2014-2016 г. (за страната) 

Период 
Количество 

на човек кг. 

2014 г. 5.3 

2015 г. 5.6 

2016 г.  5.8 

01.01.2017 – 31.10.2017 г. 5.7 
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Източник: ИАРА. 

Данните за 2017 г. към м. ноември са непълни освен това се очаква отклонение към по – 

високата стойност на средната консумация на риба на глава от населението, което ще се 

дължи до голяма степен на празника Никулден (6 декември), когато консумацията на риба се 

очаква да се повиши. В тази връзка това повишение на консумацията показва тенденция към 

равномерна консумация на риба през цялата година. 

5.6 Търговия с риба 

При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се завежда дневник на 

продажбите. За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за 

първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба.  

Съставителите на документа за първа продажба, на декларацията за приемане и на документа 

за превоз изпращат екземпляр от посочените документи в ИАРА в срок до 48 часа от 

разтоварването или осъществяването на продажбата. Данните от декларацията се въвеждат в 

система на ИАРА /АКСТЪР/. 

Обикновено първата продажба на риба се осъществява на местата, където са локализирани 

лодкостоянките. Към 6 декември 2016 г. са регистрирани, според Чл. 46 от ЗРА, 24-ма 

купувачи на риба сектор Силистра, от които действащи са 9 лица (данни от ИАРА). 

Тенденциите от 2014 до 2017 г. са към увеличаване на броя на регистрирани купувачи на риба 

в сектор Силистра (от 19 на 24).  

Съществуват  три т.н. „рибни борси” (рибни тържища) на територията на РО: в 2 рибни бази 

за търговия с риба и рибни продукти в гр.Силистра и 1 в с.Ветрен. Рибните борси, обаче, 

всъщност представляват пунктове за изкупуване и препродажба на риба. Трите бази за 

изкупуване на риба нямат официално статут на рибни борси. Те разполагат с основните 

компоненти на сравнително по-големи бази като охладителни камери, ледогенератори, камери 

за дълбоко замразяване, специализирани термоизолиращи контейнери за пренос на охладена 

риба. В базата в с. Ветрен са изградени и 3 землени басейна, покрити с защитно фолио за 

краткосрочно съхранение на жива риба. Техниката и базата и на двете тържища, обаче, са 

обект на модернизиране, за да се превърнат тези пунктове в съвременни рибни борси. 

Няма данни за други специализирани пунктове и/или магазини за изкупуване на уловената 

риба. 

Няма данни и за броя на местата за продажба на риба, които да отговарят на всички 

санитарно-хигиенни изисквания. 

Уловът и търговията с есетрови риби (месо и хайвер) се регулира от секретариата на 

Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна 

(CITЕS), посредством ежегодно определяне на квоти. От 2007 г. действа мораториум за износа 

на хайвер от есетри от целия черноморски регион. Официално се изнася само хайвер от 

изкуствено отглеждани риби. През м. април 2008 г. ИАРА забрани улова в р. Дунав и Черно 

море на всички видове есетрови риби. На територията на МИРГ СИЛИСТРА все още не се 

отглеждат есетрови риби. 
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5.7 Фирми в сектор „Рибарство” 

Фирмите в сектора „Рибарство”, функциониращи на територията на Рибарската област, са 

предимно в гр. Силистра и са регистрирани като дребни търговци опериращи на 2те рибни 

бази за търговия с риба и рибни продукти (гр.Силистра) или специализирани рибни магазини 

търгуващи предимно с внос; 

В община Силистра (гр.Силистра) се намира и фирма "СОЛАРИС" ЕООД, която е 

дългогодишен производител на плавателни съдове и технически изделия от стъклопластмаса и 

някои дори задвижвани със соларна енергия. Фирмата произвежда лодки, катери и водни 

колела по утвърдени документации съгласувани с "БКР" и "ДИК" и издава нужните 

сертификати за тяхното регистриране. 

Преработвателни предприятия в сектор „Рибарство” не са регистрирани. 

5.8 Мероприятия провеждани на територията на МИРГ СИЛИСТРА 

Националният  пленер "Човек и природа" - Ветрен  се проведе за 21-и пореден път тази 

година в рамките на една седмица през месец август на брега на река Дунав в село Ветрен. 

Съюзът  на българските художници – Дружество Силистра, със съдействието на Община 

Силистра и Общински съвет – Силистра са неизменните организатори всяка година в 

продължение на две десетилетия.  

В досегашните издания на пленера  са участвали творци в сферата на живописта, скулптурата 

и графиката. Всички те са изявени художници с доказани творчески заложби на регионално, 

национално и международно ниво, както и с десетки участия в изложби на различна тематика. 

Дълъг е списъкът с художниците, творили през всичките 21 години . Сред тях са участниците  

в последното издание на пленера - изявени и авторитетни художници: Евелина Ханджиева - 

директор на Художествена галерия Добрич, Христина Дренска - магистър по скулптура от 

София, Ели Симеонова - скулптор от София, Никола Цветанов - скулптор-магистър от 

Димитровград, Христо Антонов - скулптор от Мездра. 

Във Ветрен  са  творили  млади и талантливи художници от Силистра - Калоян Георгиев, Боян 

Вихренов, Преслав Колев, както  и такива от всички краища на страната. Инициативата дава 

прекрасна възможност за обединяване на различните поколения художници, рисувайки на 

брега на река Дунав. В последните издания на пленера многократно са участвали и творци от 

съседна Румъния и Полша. 

        В края на  пленера творбите се експонират в специална изложба в Художествена галерия - 

Силистра . Всеки художник, участник в пленера,  дарява своя картина на Община Силистра. 

  Международната туристическа регата по р. Дунав, ТИД (на немски: Tour International 

Danubien, TID), е гребен поход (наричан също регата) по река Дунав, най-дългият в света от 

този род. Провежда се ежегодно от далечната 1956 г. насам. Организира се от членска 

организация, която извършва дейността си под егидата на кану-каяк или туристическите 

асоциации на участващите страни. Походът представлява 2,5-месечно пътешествие с багаж в 

лодката .Сегашният маршрут започва винаги (от 1969 г. насам) в края на юни от Инголщат, 

Германия. Преминава през останалите страни-организаторки – Австрия, Словакия, Унгария, 

Хърватия, Сърбия, България и Румъния, и след 2516 km приключва в средата на септември в 

Сфънту Георге (Румъния), на Черно море.  

Броят на участниците варира от година на година, както и в отделните етапи, но винаги е 

трицифрено число. 
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Целта на събитието още от първия поход е взаимното разбирателство, приемане на живота и 

културата в другите страни, независимо от съществуващите политически, философски, 

религиозни или етнически различия. Това трябва по-специално да насърчи сприятеляването и 

да засили солидарността сред любителите на водните спортове и хората от различните 

дунавски страни. 

В 62-рата международна регата ТИД – 2017 участваха около 200 души През  месец август  

водният конвой навлезе в български води с около 140 участници, към които от Русе до 

Силистра се включиха още почти 70. От Силистра до делтата на Дунав продължиха около 40 

гребци, които са стигнали до големия финал на 5 септември. На брега на река Дунав, в 

живописното село Ветрен, Община Силистра, местните хора посрещат участниците в ТИД с 

богата фолклорна програма и рибена чорба. 

5.9 Предизвикателства пред организацията на рибарския сектор 

Няколко основни фактора характеризират организацията на рибарския сектор на територията 

на РО: 

 Браншово представителство на рибарите. Организациите, които чрез дейностите си 

представляват интересите на рибарите в областта, са „Дунавски клуб Силистра” и „Рибарско 

сдружение Ветрен”, които имат амбицията да представляват рибарите. Реалността е, че 

рибарите трудно гласуват доверие на лице или организация да ги представлява. 

Гореспоменатите организации разчитат на лични контакти и лично доверие сред рибарската 

общност. МИРГ използва тези партньори като мост за изграждане на доверие сред 

рибарите. 

 Липсва сплотеност и организираност сред заетите със стопански риболов лица. 

Конкуренция сред рибарите и силна индивидуалност. Важи принципът „уловът се дели най-

добре на 1.” Висока доза скептицизъм към партньорството изобщо и към възможностите, 

които ще предостави МИРГ, което затруднява осъществяването на изискващия проактивност 

от страна на рибарите подход „отдолу-нагоре”. Рибарите очакват както някой да поеме 

инициативата. Част от подхода на стратегията е създаването на местен капацитет сред 

жителите на РО. За тази цел стратегията включва обучения сред заинтересованите 

страни, включително рибарите, за възможностите на местното партньорство и 

финансирането на проекти. 
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6. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT АНАЛИЗ) НА РИБАРСКИЯ ОТРАСЪЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

МИРГ СИЛИСТРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на голям воден ресурс от 

повърхностни (р. Дунав), подпочвени и 

подземни води 

Липса на развита инфраструктура за 

воден транспорт и туризъм 

Наличие на голямо биоразнообразие и на 

защитени месности 

Затруднен достъп до защитените 

територии и островите по р. Дунав, които 

са естествен резерват за биоразнообразие 

Ограничение върху развитието на 

туризма, поради по-труден достъп до 

тези зони  

 

Естествена суровинна база за улов на 

риба и  благоприятни условия за развитие 

на аквакултури, вкл. производство на 

риба и зарибителен материал 

Намаляване на популациите и видовете 

риба в незащитените местности 

Силна зависимост от 

пълноводието/маловодието в реката и 

забраните за риболов 

Екологично чист район. Отдалеченост от 

големи замърсители на околната среда, 

разположени непосредствено до р. Дунав 

Наличие на свинекомплекси, които нямат 

изградени пречиствателни станции и 

стремеж да изхвърлят замърсени води в 

р. Дунав 

Благоприятно географско положение и 

близост до големи населени места като 

Русе и Букурещ. 

Слабо развита информационна система за 

улеснен достъп до природните 

забележителности и традициите на този 

регион 

Липса на централизиран информационен 

портал, който да маркетира ресурсите 

Евтин воден транспорт Няма изградени съвременни пристанища 

и на тази основа слабо развит речен 

туризъм 

Регион с традиции в рибарството Недостиг на музейни сбирки и аквариуми 

за показване на флората и фауната на 

региона. Няма развита дейност по 

запазване и съхранение на рибарските 

традиции по общини 
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Наличие на човешки ресурс с 

дългогодишен опит в улова на риба по р. 

Дунав 

Застаряващо население, заето в риболова 

Наличие на пристанища и лиман за 

съхранение и охрана на плавателни 

съдове 

По-голямата част от пристанищата не 

функционират. Лиманите се използват 

само от Напоителни системи за 

съхранение на неработещи плаващи 

помпени станции 

Естествена база за излюпване на хайвер и 

развъждане на риба при високи води на р. 

Дунав 

Опасност от високи води за скъсване на 

защитната дига. Недостатъчно внимание 

за укрепването и 

Съхранени традиционни занаяти като 

лодкостроенето 

Остаряла материална база 

 Липса на специализирано обучение и 

подходящо разработени учебни планове 

и програми за образование в рибарския 

занаят в началния и среден курс на 

обучение 

 Неразвита рибопреработвателна 

промишленост 

 Слабо развито професионално 

образование в съответствие с нуждите на 

местния бизнес 

 Липса на подходяща поддържаща 

инфраструктура в територията – пътна, 

пристанищна, електроснабдителна, ВиК 

и др.  

 Слабо информационно обезпечаване 

 Липса на цялостен туристически продукт 

за областта 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Максимално използване на 

възможностите за речен и селски туризъм 

по поречието на р. Дунав 

200м-та ивица по р. Дунав е с различен 

статут на държавна и общинска 

собственост. Липсва ясна концепция за 

отдаване на концесия 
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Благоприятно географско положение и 

близост до големи населени места като 

Русе и Букурещ може да възстанови 

традициите за отдих в почивните дни по 

поречието на р. Дунав 

Икономическа и финансова стагнация. 

Липса на свободни средства у 

предприемачите и затруднен достъп до 

свободни кредити 

Изграждане на мотели и малки хотели с 

цел развитие на селския, еко и 

алтернативния туризъм, вкл. туризъм в 

защитените местности 

Слабо развита информационна система. 

Наличие на ограничителни условия 

Голямото разнообразие на биологични 

видове и на защитени местности е 

предпоставка за развитието  на 

екотуризма 

Трудно привличане на специалисти по 

реклама и маркетинг 

Кандидатстване и усвояване на средства 

от фондовете на ЕС 

Липса на достатъчен брой 

квалифицирани специалисти и 

преподаватели 

Развитие на информационни центрове Слабо развито публично-частно 

партньорство 

Разработване на преработвателна 

промишленост, основаваща се на 

производство на риба 

Ниско технологично и иновационно ниво 

на производството в региона 

Модернизация на наличната матариално-

техническа база и облагородяване на 

средата на живот, в т.ч. пристанища, 

лодкостоянки, плажове и др. 

Слабо развит граждански сектор 

Изграждане на рибни борси и 

специализирани магазини за продажба на 

риба  

Задълбочаване на отрицателните 

демографски тенденции на територията 

 

Възможност за развитие на специфична 

индустрия, свързана с рибарските 

региони - строителството на малки 

кораби и лодки  

Слаба инициативност сред рибарите за 

реализиране на проекти 

Възможност за предаване на традициите 

и специфичните знания по улова и 

производството на риба и рибни 

продукти  

Липса на интерес и малка популярност на 

програмите за учене през целия живот 

Сътрудничество с румънски бизнес Липса на бизнес мрежи 
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предприемачи  

Наличие на голям потенциален пазар за 

консумация на риба в Румъния  

 

Привличане на чуждестранни 

инвеститори  

 

Търсене на възможности за 

диверсификация на рибарския сектор, с 

акцент върху местните продукти  

 

Маркетиране на местни марки продукти 

от риболов и аквакултура  

 

Липса на достатъчно места за 

настаняване в РО  

 

Липса на туристически атракции на 

територията на РО  

 

  

Лостове – съчетание между силни страни и възможности 

1. Развитието и модернизирането на сектор „Рибарство” може да стъпи върху традициите и 

потомствеността в рибарския занаят, наличието на запазени традиционни занаяти като 

лодкостоенето и на човешкия ресурс с дългогодишен опит в улова на риба по р. Дунав. Този 

ресурс може да бъде използван за създаване на специализирани, местни туристически 

продукти, свързани с рибарския занаят, както и за разработването на учебни програми за 

съхранение и предаване на рибарската традиция. 

2. Благоприятните природо-климатични условия, биоразнообразието, защитените местности и 

чистата екологична среда могат да бъдат използвани за създаването на цялостен туристически 

продукт за територията.  

3. Насърчване на иновации в рибарския сектор, по-специално с оглед на производството на 

рибни продукти, създаването и маркетиранего на специфични местни продукти и нови пазари 

за реализация. Може да се използва инициатива за „Разкриване на нови пазари и 

промоционални кампании”. 

4. Насърчване на изграждането на малки преработвателни мощности за продукти от риба и 

аквакултури, с акцент върху добавената стойност, чрез. „Създаване на добавена стойност към 

продукти от риболов и аквакултура”. 

5. Превръщане на съществъващите 3 рибни тържища на територията на РО в модерни рибни 

борси посредством Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и 

аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари 

и маркетингови подходи”. 

6. Насърчаване сформирането на сдружение на рибарите и на рибопроизводителите в РО. Чрез 
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организираност в бранша рибарите могат да договарят по-добри цени за първоначална 

продажба на риба, могат да получат по-добро планиране и снижаване разходите за 

производство.  

7. Създаване на възможности за бизнес с румънски предприемачи – търговци и производители 

на риба.  

Проблеми – съчетание между слаби страни и заплахи 

1. Липсата на интерес от сдружаване сред рибарите налага необходимостта от популяризиране 

на предимствата на създаване на официално представителство, включително за целите на 

кандидатстването с проекти към Стратегията и ОПРСР. 

2. Липсата на рибни борси и на специализирани магазини за продажба на риба на територията 

на РО влияят както върху цените на рибата, така и върху достъпността на рибните продукти 

до крайните потребители. Създаването на модерни рибни борси и на специализирани магазини 

за продажба на риба ще повлияе положително на рибарите, тъй като те ще получат по-голяма 

сигурност за цените на продукцията си, така и на потребителите, които ще получат гарант за 

качество и достъп до прясно уловена и добре съхранена риба.  

3. Липсата на информираност на рибарите относно възможностите за финансиране чрез 

ОПРСР, както и по отношение на пазарната ситуация и възможностите за реализация, влияе 

негативно върху мотивацията им за кандидатстване с проекти, за модернизиране на процесите 

на улов на риба и др. 

4. Необходимостта от значителни инвестиции за първоначалното развитие на 

рибопреработвателната промишленост (изграждане на съоръжения, закупуване на техника, 

инвестиции в производството на зарибителен материал и др.) могат да бъдат решени чрез 

Производствени инвестиции в аквакултурата.  

Рискове - съчетание между силни страни и заплахи 

1. Неуредените отношения по статута на 200-метровата брегова ивица по р. Дунав и/или 

наличието на различен статут на тази територия като вид държавна или общинска собственост 

по отделните парцели, както и липсата на дейности по отдаването й на концесия до момента, 

крият рискове от затруднени инвестиции за туризъм и облагородяване на обществените зони 

по брега. 

2. Намаляващият дял на младите хора в областта, в съчетание със слабо развития граждански 

сектор, биха могли да застрашат развитието на иновативни подходи в развитието на рибарския 

сектор и на РО като цяло. 

Ограничения – съчетание между възможности и слаби страни  

1. Застаряващото население, заето в рибарството, би могло да затрудни обезпечаването на 

бизнесите в сферата на екотуризма / алтернативния туризъм с квалифицирани, 

работоспособни и мотивирани служители. 

2. Изграждането на липсваща база за екотуризъм би могла да се осъществи чрез „Насърчаване 

на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на 

допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”. 

4. Добавянето на стойност към продукти от риболов и аквакултура, вкл. изграждане на 

преработвателни мощности, може да се осъществи чрез „Създаване на добавена стойност към 



127 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

продукти от риболов и аквакултура” и „Поддържане и развитие на търговската мрежа за 

продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, 

развитие на нови пазари и маркетингови подходи”.  

5. Търсенето на възможности за диверсификация на рибарския сектор, с акцент върху 

местните продукти, и маркетирането на местни марки продукти от риболов и аквакултура би 

могло да се подпомогне чрез обмяна на добри практики с други рибарски групи в ЕС и 

проучвания. 

6. Ограниченията за сектор „Рибарство”, произтичащи от недоброто състояние на 

инфраструктурата и базата на територията на РО, могат да се преодолеят от една страна чрез 

„Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за 

подобряване средата на живот в областта”, а от друга чрез разнообразяване към алтернативни 

и съпътстващи риболова дейности чрез „Насърчаване на алтернативни икономически 

дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор 

„Рибарство””.  
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

7. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ СИЛИСТРА (SWOT 

АНАЛИЗ) 

 

Прилагането на този аналитичен инструмент позволява:  

 пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината;  

 изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми;  

 насочване към приоритетните сфери на развитие;  

 насочване към приоритетните проблеми за решаване;  

 избор на подходящи инициативи за реализиране на стратегическите цели и приоритети 

на ОПР.  

В резултат на извършеният комплексен социално-икономически анализ и проучване на 

документи на макро ниво за планираното и възможно развитие на Община Силистра се 

дефинират следните ключови вътрешни и външни фактори. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

SWOT АНАЛИЗ 

ТЕМА СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Природни ресурси, 

териториална структура и 

културно-историческо 

наследство 

 

локация с национално и 

наднационално значение.  

 

плодородни почви.  

със силно изявен център и 

осигурена достъпност до 

общинския център.  

историческо наследство, 

уникални културни 

артефакти.  

инфраструктура и богат 

културен календар.  

о природно 

наследство – биосферен 

резерват “Сребърна”, 

природни забележителности 

по поречието на река Дунав.  

отношение състоянието на 

околната среда.  

административно-

обслужваща част в 

общинския център 

 

 

иво демаркирана 

териториална периферност 

/София-Силистра/.  

обвързване на селищните 

структури от двете страни на 

границата между България и 

Румъния остава силно 

ограничено.  

по отношение на 

трансграничните 

възможности за трансфер на 

стоки, технологии и хора.  

полезни изкопаеми.  

ресурси.  

климатична сигурност - 

оскъдни валежи, остри 

засушавания.  

дадености на общината за 

развитие на икономиката 

(аграрен сектор, туризъм, 

логистика).  

процеси, свлачищни процеси 

и наличие на нестабилни 

льосови основи, 

затрудняващи изграждането 

и поддържането на 

инфраструктура.  

и природно наследство. 

Действащите моделите на 

опазване и управление на 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

културното наследство са 

неефективни.  

ресурси за поддържане и 

обновяване на културната 

инфраструктура  

 

 

Човешки ресурси, 

образование, 

здравеопазване, спорт и 

социални дейности 

Достъпна мрежа от 

образователни, здравни и 

социални услуги, културни 

институти и спортни 

съоръжения (най-вече в 

общинския център).  

Образователната мрежа, 

обхваща всички нива на 

законодателно установената 

система.  

детски градини.  

ура на 

средното образование – общо 

и професионално;  

образователна 

инфраструктура 

областта на развитие на 

спорта на ниво община и 

специализирано спортно 

училище.  

превантивна дейност в 

борбата срещу зависимостите 

и противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни лица.  

Осигуреност с болнични 

легла в сравнение със 

средното за страната.  

демографски тенденции в 

общината - прогресивно 

влошаваща се възрастова 

структура на населението 

вследствие на отрицателния 

естествен прираст и 

миграционните процеси.  

състояние на материално-

техническата база в 

училищата.  

ученически и масов спорт, 

достъпни спортни обекти на 

територията на града.  

спорти съоражения.  

 

Лошо материално-

техническо състояние на 

спортните съоражения.  

Застрашени културни и 

образователни традиции.  

безработица, голям брой 

икономически неактивни 

лица.  

Ниски нива доходи на 

населението.  

Висок риск от бедност сред 

групите в неравностойно 

положение и ниско 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

подготвен медицински 

персонал.  

планов документ със 

социална насоченост.  

предлаганите социални 

услуги в града.  

човешки ресурс в областта на 

селското стопанство 

(фермерство, агроикономика, 

овощарство, аграрен 

маркетинг) и в 

машиностроенето, 

електрониката, химията  

напрежение – функциониращ 

модел за етническа 

толерантност.  

общината  

 

 

образованите и неграмотни 

групи на пазара на труда.  

безработица.  

активност и ниски нива на 

заетост, с тенденция към 

снижаване.  

образователна структура на 

населението.  

и трудова интеграция на 

групи от малцинствата и 

групи в неравностойно 

положение.  

Високи стойности на 

сезонната заетост (особено в 

селското стопанство и 

хранителната индустрия)  

финансови ресурси за 

поддържане и обновяване на 

съществуващата 

инфраструктура (на 

здравеопазване, образование, 

социална сфера).  

предоставяното знание и 

потребностите на пазара на 

труда.  

мрежа на до-болничната 

помощ.  

ничен достъп до 

социални услуги в селата.  

Небалансирана 

териториална локализация на 

здравни, образователни и 

социални заведения в 

общината.  

Недостатъчен брой 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

медицински специалисти за 

обслужване на населението.  

Спорадично 

взаимодействие между 

институциите и структурите 

на гражданското общество.  

Ограничена архитектурна 

достъпност на здравните, 

социални и образователни 

сгради.  

Пасивност и ниска 

активност на НПО сектора 

като цяло. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Икономика 

икономика, с преобладаващи 

МСП.  

 Хетерогенна структура на 

заетостта по отношение на 

класовете икономически 

дейности на заетите.  

услугите (в общинския 

център).  

подходяща за развитие на 

биологично земеделие и 

алтернативен туризъм;  

 на качествен 

поземлен ресурс.  

селското стопанство и 

индустрията.  

сертифицирани 

производства. 

Липса на ефективна и 

целенасочена политика за 

привличане на инвеститори в 

общината.  

Преобладаващо 

неконкуретноспособни 

стопански субекти, липса на 

устойчивост в икономиката.  

Ниска степен на 

иновативност в икономиката.  

инвеститори поради 

неразработения потенциал.  

маркетинг.  

чуждестранните инвестиции.  

чна 

предприемаческа активност.  

усвояване на средства по ЕФ 

от бизнеса.  

-

икономически лидери, които 

да дадат тласък за развитие 

на общинската икономика.  

иновации и НИРД.  

ческа 

култура и бизнес умения.  

инфраструктура.  

търсената и предлаганата 

квалификация на работната 

сила.  

поддържане на традиционни 

отрасли и тяхното 

модернизиране.  
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

обезлюдяване на селата.  

развитието на 

икономическите сектори, 

вкл. и туризма – 

инфраструктура, липса на 

квалифициран персонал и 

маркетинг, ниска култура, 

вкл. и мениджърска, липса на 

цялостен туристически 

продукт в завършен вид и т.н.  

табилни стопански 

структури в аграрния сектор  

обслужване.  

развитие на фермерство от 

европейски тип. 

Инфраструктура и 

екология  

Част от трансевропейски 

пътен коридор № 7 (р. 

Дунав);  

Стратегическо 

местоположение на 

транспортна инфраструктура 

- най-близкото българско 

пристанище до най-големия 

транспортен и логистичен 

хъб на Черно море при 

Констанца;  

Наличие на мрежа от три 

основни вида транспорт – 

автомобилен, железопътен и 

речен с възможности за 

интермодалност.  

Съществуващата ж.п. 

инфраструктура е достатъчна 

и в добро състояние  

Добре развити мрежи на 

инженерната 

инфраструктура, оразмерена 

така, че да поеме бъдещо 

Отсъствие на презгранична 

инфраструктура с 

международен капацитет.  

хидромелиоративната 

инфраструктура - липса на 

поливни площи, разрушени 

напоителни системи.  

нормите на общ прах и фини 

прахови частици и акустични 

лентови замърсявания по 

основните пътни артерии (за 

части от територията на 

града).  

въздух през зимата поради 

използването на твърдо 

гориво за отопление.  

енергия.  

Недостатъчна и 

неефективно управлявана 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

развитие на общината.  

 

биоразнообразие и добре 

развита мрежа от защитени 

територии и зони.  

Съхранена чистота на 

въздуха и почвите.  

В общината няма „горещи” 

екологични точки и 

агресивни замърсители и 

изразена тенденция за 

намаляване на замърсяването 

със серни и азотни оксиди  

Богат ресурс на чисти води 

за питейни нужди и поливно 

земеделие.  

Изградена водопреносна 

мрежа, липса на воден 

режим.  

Наличният жилищен фонд 

може да задоволява 

потребностите на 

перспективното население в 

рамките на сегашните 

регулационни граници.  

Показателите за плътност 

на обитаване и жилищен 

стандарт очертават излишък 

на жилищни терени спрямо 

потребността на 

съществуващото население.  

Наличната пътна 

инфраструктура в община 

Силистра като гъстота и 

капацитет е развита и 

достатъчна и може да поеме 

по-големи натоварвания.  

Добре изградена 

електроенергийна мрежа с 

възможности за 

допълнително натоварване.  

Наличие на ОУП, 

екологична инфраструктура.  

алтернативните източници на 

енергия в промишлеността и 

бита.  

Лошо състояние на 

техническата 

инфраструктура.  

Липса на обслужващи 

населението на общината 

пречисвателни съоражения и 

недостатъчна изграденост на 

канализационната мрежа.  

Амортизирана ВиК 

инфраструктура.  

Висок дял на необитаемите 

сгради.  

ефективност на бита и 

предприятията.  

силно износен повърхностен 

слой и участъци с 

концентрация на дупки и 

мрежовидни пукнатини. 

Голяма част от пътищата от І, 

ІІ и ІІІ-то класната пътна 

мрежа се нуждаят от основен 

ремонт.  

истрали 

и скоростни пътища.  

състояние на пътищата.  

паркинги и гаражи.  

 

на съществуващата 

транспортна инфраструктура.  

инженерно-технически 
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включващ нов ферибот и 

мост над р.Дунав.  

  

 

 

съоръжения;  

ресурс за поддържане на 

съществуващата и за 

изграждане на нова 

техническа инфраструктура, 

както и за благоустрояване 

на населените места. 

Административен 

капацитет  международни и 

трансгранични контакти - 11 

побратимени градове.  

план за градско 

възстановяване и развитие на 

град Силистра.  

стратегии на територията на 

общината.  

финансово управление и 

контрол в администрацията.  

комуникационна политика за 

връзка с обществеността.  

 

Лошо финансово здраве на 

общината.  

средства за поддържане и 

надграждане на капацитета 

на администрацията.  

-

техническа база.  

етовареност на 

служителите и дублиране на 

функции.  

планови документи.  

персонала.  

за сътрудничество със 

заинтересованите страни при 

формиране на местната 

политика.  

л на 

създадените международни 

контакти с други 

администрации и градове. 

   

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Подкрепа на държавата с финансови 

инструменти за БФП (С и КФ) за развитие на 

всички изоставащи спрямо други страни 

– 

културни, политически, демографски, 

социални и икономически.  
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членки сфери - подобряване качествата на 

публичните услуги; човешките ресурси, 

техническата инфраструктура, туризма и 

селското стопанство, благоустрояване, 

повишаване на предприемачеството и 

иновациите.  

– 

Дунав мост, ферибот, Силистра-Кълъраш; 

газификация, балкански културен коридор и 

т.н.  

наднационално значение – изграждане на 

мост над р.Дунав Силистра – Кълъраш, 

развитие Източен Балкански културен 

коридор, Дунавски панорамен път и велоалея, 

газификация.  

 поречието на река Дунав - 

транспортен, икономически, енергиен и 

туристически потенциал, както и воден 

ресурс.  

Развитие на Източен Балкански 

транспортен коридор Турция-България-

Румъния, Украйна, Русия и град Силистра в 

основен негов възел.  

Висок потенциал за създаване на продукти 

на алтернативен туризъм, базиран на влажни 

зони – птици, КИН, речен.  

Реализиране на транспортно-географското 

местоположение на общината и интегриране 

в европейските транспортни коридори при 

ново качество на транспортната 

инфраструктура на основата на съвременен 

комбиниран транспорт.  

Активно трансгранично сътрудничество.  

 

Развитие на публично-частно партньорство.  

Намаляване на административната тежест и 

регулаторните режими за бизнеса.  

Сътрудничество с румънската страна за 

намаляване на рисковете и замърсяванията по 

подобие на реализирания двустранния проект 

 

ължаваща икономическа стагнация с 

неблагоприятно влияние върху 

икономическата активност на населението.  

програми.  

общините за финансиране на публични 

проекти и за съфинансиране на проекти.  

финансова подкрепа за подпомагане 

развитието на изоставащи райони на 

страната.  

формиращи междурегионалните контрасти.  

промени, енергийната зависимост.  

сътрудничество и продължаваща изолация от 

двете страни на границата – р. Дунав между 

България и Румъния.  

работната сила и недостатъчно ефективни 

мерки на пазара на труда.  

(особено върху МСП).  

съседни общини за привличане на 

инвестиции –публични и частни.  

различни сектори на стопанството, 

неефективна икономика.  

инвестиционен интерес.  

социалните, вкл. образователни политики и 

политиките в другитe сфери.  

преодоляване на екологичните рискове.  
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„Остров-Силистра”  

туристически продукт за Дунавски 

макрорегион.  

– природни, 

културни, исторически, географски за 

развитие на почти всички видове туризъм.  

 

 

 

финансова криза.  

глобален мащаб.  

условия, създаващи заплахи за земеделската 

дейност. 

SWOT анализа изготвен за нуждите на настоящата стратегия показва, че няма съществени 

разлики във факторите, определящи развитието на територията.  

Това дава основание да се препоръча следване на устойчиво планова развитие, базирано на 

разписаните стратегически цели, приоритети и специфични цели, които дават възможност на 

територията да се възползва от своя потенция (силни страни) и благоприятстващи външни 

фактори (възможности) и инициирайки адекватни мерки на тази основа да преодолее 

вътрешните си слабости (слаби страни) и да намали негативното въздействие на 

застрашаващите външни фактори (заплахи).  

Инициативите на местната власт и планираното развитие на общината в национални планови 

документи ще осигурят желаното развитие на общината и ще превърнат територията на МИРГ 

Силистра в опорен център в националната пространствена схема.  

Видно от представените фактори, определящи развитието на територията е, че тя е изправена 

пред сериозни предизвикателства както в негативен, така и в позитивен план. Въпреки, 

множеството отрицателно действащи заплахи и вътрешните слабости, перспективите пред 

общината са значителни.  

Ключовата локация и културно историческото наследство и природни дадености са основните 

предпоставки, които ще осигурят тласък в развитието на територията. За да се възползва от 

тях, обаче, е необходимо провеждането на национално отговорна политика, свързана с 

изграждането на стратегическа транспортна инфраструктура, подкрепа за съществуващата и 

маркетинг. Местната власт и социално-икономическите партньори със своите проектни 

инициативи ще осигурят не само ефективната експлоатация на инфраструктурата, но ще 

създадат условия за изграждане насъпътстваща и обслужваща основната инфраструктура – 

икономическа, образователна, здравна, културна, социална, техническа.  

Комплексното развитие на територията е възможно чрез реализацията на стратегическите 

проекти на национално и местно ниво. В тази светлина е и структурирана стратегическата част 

на визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели. 
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8. ОПИСАНИЕ НА ИЗМЕРИМИ И ЯСНИ ЦЕЛИ ЗА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ И 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

Мярка 1.1.: 

 1 създадено и/или пренасочени преработвателни предприятия към производство на 

висококачествени продукти и продукти с добавена стойност; 

 1 създанено предприятие за увеличаване популацията на местните видове риба; 

 5 новосъздадени работни места; 

Мярка 1.2.: 

 1 създадени рибни борси; 

 2 създадени –къси пазарни връзки / модернизирани търговски пунктове за риба; 

 6 новосъздадени работни места; 

Мярка 2.1. : 

 2 създадени или облагородени зони за отдих равномерно разпределение на 

облагородените места сред общините в РО; 

 2 възстановени сгради; 

 Получаване на нови умениясред рибарската общност и подобрено възприятие на 

жителите на РО за средата им на живот. 

 10 новосъздадени работни места 

Мярка 2.2. 

 Организирани и проведени  срещи с местните заинтересовани страни в етапа на 

изграждане на капацитет; 

 Изграждане на публично-частно партньорство 

 Разработени презентации с цел популяризиране на взаимотношенията на всички 

заинтерисовани страни; 

 Разработени  Вътрешни правила за работа; 

 Разработена на  стратегия за подпомагане в рамките на риболова с цел търговия; 

 Създаден единен пазар за продажба на риба и рибни продукти 

 4 новосъздадени работни места. 

Мярка 2.3. 

 Минимум 2 броя и 2 вида създадени или обновени атракции за посетителите и места за 

отдих и развлечения, развномерно разпределени сред територията в РО;  

 Минимум 2 създадени нови туристически продукта, насърчаващи екотуризма; 

 Минимум 2 броя и 2 вида реализирани дейности, свързани с популяризиране на 

природните забележителности и културно наследство 
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 Минимум 10 новосъздадени работни места 

Мярка 3.1.: 

 Минимум 2 инвестиции в ВЕИ насочени към отрицателно въздеиствие на околната 

среда 

 Минимум 2 системи за контрол на качествето в сектор рибарство 

Мярка 3.2.: 

 Минимум 10 инвестиции по рибарските лодки/кораби за намаляване отрицателно 

въздействие на околната среда 

Мярка 4.1.: 

 2 реконстроирани сгради свързани свързани към кълтурно и историческо наследство 

равномерно разпределени в територията на РО 

 2 разработени туристически продукта с цел популязиране на територията на РО 

 2 иновации насочени към развитие на културното и историческо наследство 

 2 новосъсдадени работни места 

Мярка 4.2.: 

 1 промоционална кампания за популязирането на рибата и рибни продукти като 

здравословен наачин на живот 

 1 проведен фестивал тематичен за територията на РО 

Мярка 4.3.: 

 1 изградена(реконстроирана) закрита лодкостоянка в  територията на РО 

 1 брой специализирано плавателно средство за почистване и подържане на акваторията 

на територията на РО 

Мярка 5.1.: 

 Организиран, оборудван и функциониращ офис на МИРГ, наети служители; 

 Информирани  15 000 местни граждани и други заинтересовани страни относно 

дейността на МИРГ и възможностите за кандидатстване с проекти по стратегията 

 Работеща интернет страница на МИРГ; 

 Провеждане на 10 информационни срещи с всички заинтерисовани лица  по мерките на 

МИРГ съобразени с индекативния график на програмата. 

 Проведено 1 медийно събитие (за първите 12м от дейността на МИРГ); 

 Разработени 12 информационни бюлетина (на всеки 3 месеца - за първите 36м от 

дейността на МИРГ); 

 Разработен и публикуван ежегоден доклад за дейността на МИРГ; 

 Разработени, отпечатани и разпространени рекламни материали: брошури, плакати, 

табели и билбордове, популяризиращи програмата на МИРГ. 
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9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ДЕЙНОСТИ ЗА ДОПРИНАСЯНЕ ПОСТИГАНЕТО НА 

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ 

Общ подход към стратегията. 

Стратегията има за цел насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, 

конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно 

използване на ресурсите, чрез стремеж към намаляване на въздействието на рибарството върху 

околната среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания 

улов, опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми, 

осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов, 

подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на 

рибарството, подобряване на безопасността и условията на труд, предоставяне на подпомагане 

на засилването на технологичното развитие и иновациите, включително увеличаване на 

енергийната ефективност, и на трансфера на знания, развиване на професионалното обучение, 

новите професионални умения и ученето през целия живот.  

Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и 

основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, 

чрез предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и 

трансфера на знания,подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 

предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 

условията на труд, по-специално на МСП,опазване и възстановяване на водното биологично 

разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на 

аквакултури с ефективно използване на ресурсите,насърчаване на аквакултури, осигуряващи 

високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното 

отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност, развиване на 

професионалното обучение, новите професионални умения и ученето през целия живот.  

   Насърчаване на изпълнението на стратегията чрез стремеж към постигане на подобряване и 

предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на 

данни,предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез 

повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната 

администрация, без да се увеличава административната тежест.  

   Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез стремеж към постигане чрез 

насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 

места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в 

общностите в РО които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на 

дейностите в рамките на сектор рибарството, както и в други сектори на рибарската 

икономика.  

    Насърчаване на предлагането на пазара и преработването чрез подобряване на пазарната 

организация за продуктите от риболов и аквакултури, насърчаване на инвестициите в 

секторите на преработването и предлагането на пазара.  

Стратегически цели на МИРГ-Силистра 

1. Насърчаване на местното предприемачество с цел създаване на нови работни места. 

2. Подпомагане диверсификация сред рибарската общност . 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

3. Подпомагане чрез инвестиции насочени към отрицателно въздействие на околната 

среда. 

4. Инвестиции насочени към отрицателно въздействие на околната среда. 

5. Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие. 

Мерки за подпомагане на МИРГ-Силистра 

1.1. Създаване на условия за устойчивост на рибарските фирми чрез производство на рибни 

и аква продукти с добавена стойност-отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП дял V 

глава IV член 69 

1.2   Повишаване на динамиката в търговията с пресни и или преработени рибни продукти 

чрез разширяване на съществуващите и създаване на нови пазари, повишаване ролята на 

маркетинга и въвеждане на нови услуги и технологии в производството и продажбата на риба 

и аквакултури-отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП дял V глава IV член 68 

2.1 Повишаване на конкурентоспособността на рибарите чрез придобиване на нови 

професионални умения-отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП дял V глава I член 30 

2.2 Подпомагане в рамките на риболова с цел търговия-отговаря на Регламент на (ЕС) 

№508/1014 на ЕП дял V глава I член 30 

2.3Подпомагане дейности  извън рамките на риболова с цел създаване на нови работни места-

отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП дял V глава I член 30 

3.1    Инвестиции за използване на ВЕИ и добри практики -отговаря на Регламент на (ЕС) 

№508/1014 на ЕП дял V глава I член 41 

3.2 Дребни по мащаб инвестиции по рибарските лодки с цел енергиина ефективност-

отрицателно въздеиствие на околната среда-отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП 

дял V глава I член 41 

4.1 Реконструкция, модернизация на обектите от културно и историческо наследство чрез 

въвеждане на мерки за иновации и енергиината ефективност 

4.2   Разкриване на нови пазари и промоционални кампании-отговаря на Регламент на (ЕС) 

№508/1014 на ЕП дял V глава IV член 68 

4.3   Инвестиция в крайбрежна инфраструктура с цел социално и икономическо благополучие  

на рибарската общност-отговаря на Регламент на (ЕС) №508/1014 на ЕП дял V глава IV член 

43 

5.1    Създаване на капацитет на изпълнение на местната стратегия за развитие и за 

разработване на проекти по други мерки на ОПМДР и други механизми за финансиране в 

сектор „Морска дело и Рибарство”-съгласно насоките за кандидатсване по мярка 

BG14MFOP001-4.002 – Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно 

развитие 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

Стратегическа цел 1: Насърчаване на местното предприемачество с цел създаване на 

нови работни места. 
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1.1Създаване на условия за устойчивост на рибарските фирми чрез производство на 

рибни и аква продукти с добавена стойност 

1.1 Създаване на условия за устойчивост на рибарските фирми чрез 

производство на рибни и аква продукти с добавена стойност 

Описание 1. Създаване на добавена стойност, чрез насърчаване на преработката 

на рибни продукти и аквакултура и инвестиции, свързани с 

търговия на дребно 

2. Увеличаване популацията от местни видове риба и повишаване дяла 

на регламентирания улов 

3. Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия, 

свързани с рибарството към производство на висококачествени 

продукти и продукти с добавена стойност 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

Микро,малки и средни предприятия съгласно Закона за малки и 

средни предприятия(ЗМСП) ,регистрирани като юредически лица или 

еднолични търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите 

Допустими 

дейности 

1. Подобряване на съществуващи предприятия, насочени към опазване 

на околната среда. 

2. Разширяване, модернизация и оборудване на преработвателни 

предприятия, насочено главно към подобряване на съоръженията, 

оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти 

3. Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството 

4. Изграждане, реконструкция и/или модернизация на заведения за 

хранене, в които се реализират рибни продукти и аквакултури. 

5. Дейности за увеличаване популацията от местни видове риба и 

повишаване дяла на регламентирания улов 

Допустими 

разходи  

1. Разходи за строително-монтажни работи включително и мерки за 

енергиина ефективност 

2. закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини и оборудване 

(вкл.  компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 

предвидената инвестиция, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

3. закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

4. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на технически 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

и/или технологичен проект, разходи за независим строителен и 

авторски надзор (до 5 на сто от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 5 

000 евро); 

5. Закупуване на специализирани транспортни средства; 

6. Инвестиции в съоръжения, оборудване и екипировка, свързани с 

опазването на околната среда, безопасните условия на труд и други 

необходими за покриване на нормативните изисквания за 

упражняване на дейността; 

7. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за производствената дейност на кандидата 

8. Разходи за осигуряване на публичност по проекта. 

Недупостими 

разходи 

1. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността; 

2. изграждане на инфраструктура за обучение - над 10 на сто от 

общите допустими разходи по проекта; 

3. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 

4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

5. разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, 

несвързани с производствената дейност; 

6. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми; 

7. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура; 

8. закупуване на транспортни средства, които не са пряко свързани с 

дейността на кандидата; 

9. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от 

левовата равностойност на 10 000 евро, за която няма референтни 

цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две 

независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от 

които са приложени към заявлението за 9.кандидатстване; за 

недопустими се считат оферти, които не съдържат следните 

реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на 

офертата, подпис и печат на оферента; 

10. банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

11. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни 

проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 

на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или 

надвишават левовата равностойност на 5 000 евро; 
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12. закупуването на техника и оборудване втора употреба; 

13. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко с 

дейността на инвестицията; закупуване на ноу-хау, патентни права 

и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

14. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и 

остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта; 

15. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които 

не обслужват пряко дейността на кандидата; 

16. прехвърляне на участия в търговски дружества; 

17. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата равностойност 

на 5000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 100 000 Евро 

 Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи 

ИНДИКАТОРИ   

 

1.2Повишаване на динамиката в търговията с пресни и или преработени рибни 

продукти чрез разширяване на съществуващите и създаване на нови пазари, 

повишаване ролята на маркетинга и въвеждане на нови услуги и технологии в 

производството и продажбата на риба и аквакултури 

1.2 Повишаване на динамиката в търговията с пресни и или преработени 

рибни продукти чрез разширяване на съществуващите и създаване на 

нови пазари, повишаване ролята на маркетинга и въвеждане на нови 

услуги и технологии в производството и продажбата на риба и 

аквакултури 

Описание 1. Прилагане на нови технологии (иновации) в производството на 

рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, свързани с 

внедряване на иновации в  риболова 

2. Създаване на устоичеви пазари 
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Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. Микро,малки и средни предприятия съгласно Закона за малки и 

средни предприятия(ЗМСП) ,регистрирани като юредически лица 

или еднолични търговци по Търговския закон или Закона за 

кооперациите 

2. Общини 

3. Публично-частни партньорства изпълняващи дейност в обществен 

интерес 

Допустими 

дейности 

1. Изграждане на рибни борси 

2. Изграждане, разширение и/или модернизация на преработвателни 

предприятия за рибни продукти и аквакултура, вкл. за употреба и 

преработени за цели, различни от консумация от хора 

3. Закупуване на транспортни средства за превоз на риба и 

аквакултури 

4. Изграждане на пунктове за търговия на дребно 

 

Допустими 

разходи  

1. Инвестиции за изграждане или реконструкция на сгради с цел 

създаване на рибни борси или модернизиране на съществуващите 

търговски пунктове за риба; 

2. Инвестиции за закупуване и внедряване на информационни 

(компютърни) системи за съвременен контрол върху 

проследяемостта на продуктите до крайния потребител, както и за 

създаване на ефективна търговска мрежа; 

3. Разходи за съпътстващи обучения, при въвеждане на ново 

оборудване и технологии  

4. Разходи за строително-монтажни работи 

5. закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини и оборудване 

(вкл.  компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 

предвидената инвестиция, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

6. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на технически 

и/или технологичен проект, разходи за независим строителен и 

авторски надзор (до 10 на сто от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 20 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

000 евро); 

 

Недупостими 

разходи 

1. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността; 

2. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 

3. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

4. разходи за изграждане на помещения и на сгради, несвързани с  

дейността; 

5. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми; 

6. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура; 

7. закупуване на транспортни средства, които не са пряко свързани с 

дейността на кандидата; 

8. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от 

левовата равностойност на 10 000 евро, за която няма референтни 

цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две 

независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от 

които са приложени към заявлението за кандидатстване; за 

недопустими се считат оферти, които не съдържат следните 

реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на 

офертата, подпис и печат на оферента; 

9. банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

10. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни 

проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, които са на стойност над 10 

на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или 

надвишават левовата равностойност на 20 000 евро; 

11. закупуването на техника и оборудване втора употреба; 

12. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко с 

дейността на инвестицията; закупуване на ноу-хау, патентни права 

и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

13. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и 

остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта; 

14. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които 

не обслужват пряко дейността на кандидата; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

15. прехвърляне на участия в търговски дружества; 

16. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата равностойност 

на 5000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 200 000 Евро 

 Безвъзмезната финансова помощ за проектно предложение в частен 

интерес е в размер на 50% от одобрените и реално извършени 

разходи 

 Безвъзмезната финансова помощ за проектно предложение на 

публично-частни партньорство изпълняващи дейност в обществен 

интерес и общини в размер на 100% от одобрените и реално 

извършени разходи 

Стратегическа цел 2: Подпомагане диверсификация сред рибарската общност . 

2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарите чрез придобиване на нови  

професионални умения. 

2.1 Повишаване на конкурентоспособността на рибарите чрез 

придобиване на нови                 професионални умения 

Описание 1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез 

инвестиции за подобряване средата на живот в областта 

2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез 

придобиване на нови професионални умения и компетенции 

3. Създаване на алтернативи за заетост на населението в региона 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. Признати браншови организации и признати организации на 

производителите в сектор „Рибарство” 

2. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите 

3. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

Допустими 

дейности 

1. Квалификация и преквалификация на заети в сектор рибарство лица 

от лицензирана обучаваща организация 

2. Инвестиции с цел създаване на допълнителна заетост за заети в 

сектор рибарство лица 
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3. Създаване на браншови организации от сектор „Рибарство” 

Допустими 

разходи  

1. Разходи за строително-монтажни работи; 

2. Закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване (вкл.   

компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената 

инвестиция и дейност, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

3. Закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

4. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на технически 

и/или технологичен проект, разходи за независим строителен и 

авторски надзор (до 5 на сто от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 5 

000 евро); 

5. Разходи за квалификация и преквалификация на заети в сектор 

рибарство лица; 

6. Разходи за осигуряване на публичност по проекта. 

Недупостими 

разходи 

 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

1. Минималната допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 5 000 Е 

2. За бенефициенти-признати браншови организации и признати 

организации на производителите в сектор „Рибарство” и ЮЛНЦ-

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 100% от одобрените 

и реално извършени разходи,но не повече от левовата 

равностойност на 100 000 евро 

3. За бенефициенти-юредически лица и еднолични търговци-

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи,но не повече от левовата равностойност 

на 50 000 евро 

2.2. Подпомагане в рамките на риболова с цел търговия.  

2.2 Подпомагане в рамките на риболова с цел търговия 

Описание  

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 
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кандидати Търговския закон или Закона за кооперациите в сектор „Рибарство” 

Допустими 

дейности 

1. Техническа помощ за етапа на изграждане на капацитет 

2. Инвестиции за изграждане на пунктове за продажба на дребно 

Допустими 

разходи  

1. Разходи за строително-монтажни работи; 

2. Закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване (вкл.   

компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената 

инвестиция и дейност, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

3. Разходи за подготовка на проекта,  проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на технически 

и/или технологичен проект (до 5 на сто от общата стойност на 

допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата 

равностойност на 2 500 евро); 

4. Закупуване на транспортни средства за превоз на риба и 

аквакултури 

5. обучение на персонала във връзка с дейността по проекта 

(посещение на специализирани курсове, специализации на 

персонала); 

6. Разходи за осигуряване на публичност по проекта. 

Недупостими 

разходи 

1. Закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността; 

2. Данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 

3. Финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

4. Закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура; 

5. Закупуване на транспортни средства, които не са пряко свързани с 

дейността на кандидата; 

6. Доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма 

от левовата равностойност на 5 000 евро, за която няма референтни 

цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две 

независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от 

които са приложени към заявлението за кандидатстване; за 

недопустими се считат оферти, които не съдържат следните 

реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на 

офертата, подпис и печат на оферента; 

7. Банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

8. Частта от разходите за подготовка на проекта,  проучвания, оценки, 

анализи, включително финансови, изготвяне на технически и/или 

технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата 
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стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават 

левовата равностойност на 2500 евро; 

9. Закупуването на техника и оборудване втора употреба; 

10. Плащане в брой или натура; 

11. Разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект. 

12. Лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и 

остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта; 

13. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които 

не обслужват пряко дейността на кандидата; 

14. Прехвърляне на участия в търговски дружества; 

15. Инвестиции, които не са свързани с дейността на 

финансирания проект. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата равностойност 

на 5000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 50 000 Евро 

 Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи 

2.3. Подпомагане дейности  извън рамките на риболова с цел създаване на нови работни 

места. 

2.3 Подпомагане дейности  извън рамките на риболова с цел създаване 

на нови работни места 

Описание 1. Развитие на риболовнен туризъм,  

2. Еко-туризъм и туристически дейности на открито 

3. Създаване на допълнителна заетост за заети в сектор рибарство 

лица 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите в сектор „Рибарство” 

Допустими 1. Инвестиции с цел създаване на допълнителна заетост за заети в 
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дейности сектор рибарство лица 

2. Инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено 

потребление 

3. Развитие на услуги във всички сектори 

Допустими 

разходи  

1. Разходи за квалификация и преквалификация на заети в сектор 

рибарство лица 

2. Разходи за строително-монтажни работи 

3. Закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване 

(вкл.   компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 

предвидената инвестиция и дейност, включително разходи, 

включени в продажната цена за осъществяване на доставката, 

инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация; 

4. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за  дейноста на кандидата 

5. Закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и 

лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта 

6. Разходи за подготовка на проекта,  проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на 

технически и/или технологичен проект (до 5 на сто от общата 

стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от 

левовата равностойност на  5000 евро 

7. Разходи за осигуряване на публичност по проекта 

 

Недупостими 

разходи 

1. Закупуване на земя и недвижими имоти; 

2. Инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект; 

3. Данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на 

възстановяване; 

4. Финансови задължения, вкл. лихви по заеми и лихви по лизинг; 

5. Разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, 

несвързани с инвестицията; 

6. Оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми; 

7. Доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-

голяма от левовата равностойност на 5000 евро, за която 

кандидатът не е получил най-малко две независими и 

съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са 

приложени към заявлението за кандидатстване; за недопустими 

се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: 
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наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата 

на офертата, подпис и печат на оферента; 

8. Банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

9. Частта от разходите за подготовка на проекта, проучвания, 

оценки анализи, включително финансови, изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор, които са над 5 на сто от общата 

стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават 

левовата равностойност на 5000 евро; 

10. закупуването на техника и оборудване втора употреба; 

11. плащане в брой или в натура; 

12. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко 

с дейността на инвестицията; закупуване на ноу-хау, патентни 

права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта; 

13. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и 

остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта; 

14. прехвърляне на участия в търговски дружества. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 5000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 100 000 Евро 

 Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените 

и реално извършени разходи 

Стратегическа цел 3: Подпомагане чрез инвестиции насочени към отрицателно 

въздействие на околната среда. 

3.1.Инвестиции за използване на ВЕИ и добри практики . 

3.1 Инвестиции за използване на ВЕИ и добри практики . 

Описание 1. Опазване на околната среда чрез инвестиции в ВЕИ 

2. Подобряване условията на труд на заетите лица в сектор 

рибарство и аквакултури 

3. Въвеждане на HACCP система  и системи за контрол на 
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качеството. 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите 

2. Общини 

3. Признати браншови организации и признати организации на 

производителите в сектор „Рибарство” 

4. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

5. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища 

Допустими 

дейности 

1. Консултантски услуги във връзка с въвеждане на системи за 

управление на качеството, добри производствени практики, 

подобряване безопасните условия на труд, опазването на 

околната среда и водите и др 

2. Инвестиции в материалната база оборудване и съоръжения за 

подобряване на използването на природните ресурси с цел 

отрицателно въздействие на околната среда 

 

Допустими 

разходи  

1. Разходи за строително-монтажни работи 

2. закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване 

(вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 

предвидената инвестиция, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

3. закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

4. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, 

оценки, прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор (до 5 на сто от общата стойност на 

допустимите разходи по проекта); 

5. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, 

изграждане и въвеждане на системата за качество и/или 

въвеждането на добри производствени практики, като анализ на 

състоянието на предприятието и организацията на процесите; 

разработване на процедури, насоки, правила и др.; 

6. Закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване 

(вкл.   компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

предвидената инвестиция и дейност, включително разходи, 

включени в продажната цена за осъществяване на доставката, 

инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация; 

7. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за  дейноста на кандидата 

8. такси и възнаграждения, които се заплащат на орган по 

сертифициране; 

9. разходи за осигуряване на публичност по проекта. 

Недупостими 

разходи 

1. закупуване на дълготрайни материални активи втора употреба; 

2. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко 

с дейността на инвестицията; 

3. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни 

проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне 

на технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор, които са над 5 на сто от общата 

стойност на допустимите разходи по проекта; 

4. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект; 

5. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на 

възстановяване; 

6. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

7. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми; 

8. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма 

от левовата равностойност на 10 000 евро, за която няма 

референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-

малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, 

оригиналите от които са приложени към заявлението за 

кандидатстване; за недопустими се считат оферти, които не 

съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на 

валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на 

оферента; 

9. банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

10. плащане в брой или в натура; 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

11. прехвърляне на участия в търговски дружества; 

12. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и 

остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

1. Минималната допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 5 000 Е 

2. За бенефициенти-признати браншови организации и признати 

организации на производителите в сектор „Рибарство” , ЮЛНЦ , 

читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и 

Общини -безвъзмезната финансова помощ е в размер на 100% от 

одобрените и реално извършени разходи,но не повече от левовата 

равностойност на 200 000 евро 

3. За бенефициенти-юредически лица и еднолични търговци-

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените 

и реално извършени разходи,но не повече от левовата 

равностойност на 100 000 евро 

3.2.Дребни по мащаб инвестиции по рибарските лодки с цел енергиина ефективност-

отрицателно въздеиствие на околната среда.  

3.2 Дребни по мащаб инвестиции по рибарските лодки с цел енергиина 

ефективност-отрицателно въздеиствие на околната среда 

Описание Смекчаване въздействието от изменението на климата и да се подобри 

енергийната ефективност на рибарските лодки 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите в сектор рибарство 

2. физически лица регистрирани като рибари 

Допустими 

дейности 

1. Инвестиции в оборудване или на борда на рибарските лодки и 

кораби, целящи намаляване на емисиите на замърсители или 

парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на 

риболовните кораби. Инвестициите в риболовни уреди също са 

допустими, ако не засягат избирателността на тези уреди 

2. проучвания за оценка на приноса на системите за алтернативно 

задвижване и дизайна на корпуса за енергийната ефективност на 

риболовните лодки и кораби 

Допустими 

разходи  

1. закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване (вкл. 

компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената 

инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за 
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осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и 

въвеждането в експлоатация; 

2. закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

3. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, 

прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на технически 

и/или технологичен проект,  

4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, 

изграждане и въвеждане на системата за качество и/или 

въвеждането на добри производствени практики, като анализ на 

състоянието на предприятието и организацията на процесите; 

разработване на процедури, насоки, правила и др.; 

5. Закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване (вкл.   

компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената 

инвестиция и дейност, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, 

изпитване и въвеждането в експлоатация; 

6. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) за получаване на електроенергия, необходими за  дейноста 

на кандидата 

Недупостими 

разходи 

1. закупуване на дълготрайни материални активи втора употреба; 

2. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко с 

дейността на инвестицията; 

3. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект; 

4. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 

5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

6. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми; 

7. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма 

от левовата равностойност на 10 000 евро, за която няма 

референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко 

две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите 

от които са приложени към заявлението за кандидатстване; за 

недопустими се считат оферти, които не съдържат следните 

реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на 
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офертата, подпис и печат на оферента; 

8. банкови такси и разходи, свързани с гаранции; 

9. плащане в брой или в натура; 

10. прехвърляне на участия в търговски дружества; 

11. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията 

и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на 

помощта. 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата равностойност 

на 1000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 20 000 Евро 

Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи 

Стратигическа цел 4: Опазване на културното наследство и социалното развитие в 

районите за рибарство и аквакултури 

4.1.  Реконструкция, модернизация на обектите от културно и историческо наследство 

чрез въвеждане наиновации и мерки за енергиината ефективност 

4.1 Реконструкция, модернизация на обектите от културно и 

историческо наследство чрез въвеждане на мерки за иновации и 

енергиината ефективност 

Описание 1. Запазване на културното и историческо наследство чрез 

модернизация  и повишаване на привликателността на 

територията на рибарската общност. 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. Общини 

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища 

3. Музеи, регистрирани по Закона за културното наследство и 

Закона за закрила и развитие на културата 

Допустими 

дейности 

Изграждане,рехабилитация на културна инфраструктура, 

съоражения за посетители и маркетинг на турестически продукти  

Допустими 

разходи  

1. Разходи за строително-монтажни работи 

2. закупуване и инсталиране на нови ДМА - машини, оборудване 

(вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с 

предвидената инвестиция, включително разходи за 
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осъществяване на доставката, изпитване и въвеждането в 

експлоатация; 

3. закупуване на ДНА - софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи, 

необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

4. закупуване и / или реконструкция на транспортни средства, 

плавателни съдове, атракционни съоръжения и инсталации, които 

имат пряка връзка с предвидената инвестиция; 

5. инвестиции в туристическа реклама (до 20% от общите 

допустими разходи по проекта); 

6. обучение на персонала във връзка с дейността по проекта 

(посещение на специализирани курсове, специализации на 

персонала); 

7. инвестиции в съоръжения и оборудване, свързани с опазването на 

околната среда и безопасните условия на труд и други 

необходими за покриване на нормативните изисквания за 

упражняване на дейността; 

8. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, 

оценки, прединвестиционно проучване, анализи и изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор (до 5 на сто от общата стойност на 

допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата 

равностойност на 10 000 евро); 

9. разходи за осигуряване на публичност по проекта. 

Недупостими 

разходи 

1. разходи за изграждане на помещения и сгради, несвързани с 

инвестицията; 

2. закупуване на дълготрайни материални активи втора употреба; 

3. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и 

остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента; 

4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

5. разходи, които не са свързани с дейността на финансирания 

проект; 

6. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма 

от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма 

референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-

малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, 

оригиналите от които са приложени към заявлението за 

кандидатстване; за недопустими се считат оферти, които не 

съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на 

валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

оферента; 

7. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни 

проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне 

на технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор, които са над 5 на сто от общата 

стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават 

левовата равностойност на 10 000 евро; 

8. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко 

с дейността на инвестицията; закупуване на ноу-хау, патентни 

права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта; 

9. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба; 

10. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка (текущ ремонт), 

наеми, застраховка 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 5000 Евро 

 Максимална допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 200 000 Евро 

 Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 100% от 

одобрените и реално извършени разходи 

4.2.Разкриване на нови пазари и промоционални кампании 

4.2 Разкриване на нови пазари и промоционални кампании 

Описание 1. Промоция на продукти от риболов и аквакултура; 

2. Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от 

риболов и аквакултура; 

3. Развиване на нови пазари и нови пазарни ниши за продуктите от 

риболов и аквакултура; 

4. Прилагане на политика за повишаване на качеството и стойността 

на продуктите от риболов и аквакултура 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 1. Общини  
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

кандидати 2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор 

„Рибарство“; 

3. Организации на производители на риба и други водни организми в 

сектор „Рибарство“; 

4. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по 

Търговския закон или по Закона за кооперациите; 

5. Организатори на пазари на производителите. 

Допустими 

дейности 

1. Промоционални кампании: 

 Регионални промоционални кампании за висококачествени 

продукти от риболов и аквакултура; 

 Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на 

продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на 

престижа на сектор „Рибарство“; 

 Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, 

щадящи околната среда; 

 Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати 

съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 г.; 

2.  Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и 

аквакултура; 

3. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и 

сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на 

природосъобразни производствени методи; 

4. Извършване на пазарни проучвания; 

5. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани 

видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски 

интерес. 

Допустими 

разходи  

1. За рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които 

участват в подготовката и/или провеждането на промоционална 

кампания; 

2. По закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода 

на промоционалната кампания; 

3. За създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната 

кампания; 

4. За изработване, публикуване на рекламен материал, включително за 

превод, отпечатване и разпространение; 

5. По осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на 

промоционална кампания; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

6. Свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени 

в семинари, търговски панаири и изложения от регионално  

значение; 

7. За проучване на резултатите от провеждането на промоционалната 

кампания; 

8. За проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за 

разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултура; 

9. За търговски консултации и други услуги, насочени към търговците 

на едро и дребно; 

10. За организация на посещения с цел проучване на пазара; 

11. Свързани с изготвяне на етикети; 

12. Свързани със сертифициране на качество и сертифициране на 

продукти, но не за утвърдени международно и национално признати 

стандарти; 

13. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, 

проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за 

изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто 

от общата стойност на допустимите разходи по проекта; 

8. Разходи за командировки в страната и в чужбина. 

Недупостими 

разходи 

1. Данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване  

2. Финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг;  

3. Разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради;  

4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и 

остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;  

5. Прехвърляне на участия в търговски дружества;  

6. Банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на 

тях;  

7. Разходи по поддръжка на активи;  

8. Инвестиции, които не са пряко свързани с дейността на 

финансирания проект;  

9. Закупуването на техника и оборудване;  

10. Закупуване на транспортни средства;  

11. Данъци, мита и вносни такси;  

12. Плащане в натура;  

13. Разходи, които не отговарят на изискванията;  

14. Разходи за доставки и/или услуги, за които кандидатът не е спазил 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

реда и условията на ЗОП, където е приложим;  

15. Прехвърляне на собствеността върху предприятие; 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Минималната допустима стойност на проект е левовата 

равностойност на 5 000 Е 

 За бенефициенти – признати браншови организации и признати 

организации на производителите в сектор „Рибарство” , ЮЛНЦ , 

читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и 

Общини -безвъзмезната финансова помощ е в размер на 100% от 

одобрените и реално извършени разходи,но не повече от левовата 

равностойност на 200 000 евро 

 За бенефициенти-юредически лица и еднолични търговци-

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи,но не повече от левовата равностойност 

на 100 000 евро 

4.3Инвестиция в крайбрежна инфраструктура с цел социално и икономическо 

благополучие  на рибарската общност. 

4.3 Инвестиция в крайбрежна инфраструктура с цел социално и 

икономическо благополучие  на рибарската общност 

Описание 1. Подобряване на безопасността и условията на работа; 

2. Подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване 

на уловите и качеството на продуктите; 

3. Подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на 

животните; 

4. Намаляване на отрицателното и засилване  на благотворното 

въздействие върху околната среда; 

5. Подобряване на селективността на риболовните уреди; 

6. Повишаване на енергийната ефективност и подмяна на 

основния/ите двигател/и на риболовния кораб. 

 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

1. Общини; 

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор 

„Рибарство“; 

3. Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Търговския закон и Закона за кооперациите. 

Допустими 

дейности 

1. Инвестиции на борда на риболовния кораб 

2. Инвестиции в изграждане,оборудване и модернизация на рибарски 

съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити 

лодкостоянки на брега на р. Дунав 

Допустими 

разходи  

1. Подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб; 

2. Подмяна на риболовен уред; 

3. Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб; 

4. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване 

(включително компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с 

предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване 

на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация 

на оборудването/ машините/съоръженията, включително придобити 

чрез финансов лизинг; 

5. Разходи за СМР; 

6. Специализирана техника и оборудване, пряко свързани с 

разтоварването, съхранението, обработката и маркетинга на рибните 

продукти, включително придобити чрез финансов лизинг; 

7. Специализирана складова техника и складови транспортни средства 

за обслужване 

8. на съоръжението (електрокари и мотокари, транспалетни колички и 

хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов 

лизинг; 

9. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за 

изготвяне и/или изпълнение на проекта; 

10. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, 

инсталация, тестване и 

11. въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов 

лизинг; 

12. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и 

изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, 

изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим 

строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол; 

13. Специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко 

свързани с дейността на съоръжението, като средства за 

швартоване, средства за проверка и контрол, средства за 

поддържане на подходите на съоръжението, плаващи подемни 

устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната 

среда, и др. под., съгласно добрите риболовни практики, възприети 

от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

лизинг; 

14. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 

получаване на топлинна и/ или електроенергия, за собствено 

потребление необходими и пряко свързани с изпълнението на 

проекта. 

15. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия 

на труд и опазване на околната среда и достигане на съответствие с 

международно признати стандарти; 

16. Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с 

предвидената инвестиция; 

17. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в 

експлоатация на: 

 съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците; 

 оборудване за подобряване качеството, безопасността, 

капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите; 

 съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността 

и условията на труд. 

 

Недупостими 

разходи 

11. разходи за изграждане на помещения и сгради, несвързани с 

инвестицията; 

12. закупуване на дълготрайни материални активи втора употреба; 

13. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и 

остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента; 

14. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по 

лизинг; 

15. разходи, които не са свързани с дейността на финансирания проект; 

16. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от 

левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни 

цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две 

независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от 

които са приложени към заявлението за кандидатстване; за 

недопустими се считат оферти, които не съдържат следните 

реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на 

офертата, подпис и печат на оферента; 

17. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни 

проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на 

технически и/или технологичен проект, разходи за независим 

строителен и авторски надзор, които са над 5 на сто от общата 

стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават 

левовата равностойност на 10 000 евро; 
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18. разходи, извършени преди датата на подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта, с 

изключение на разходи, направени след 01.01.2018 г., свързани с 

подготовка на проект, оценки, прединвестиционно проучване, 

анализи, изготвяне на технически и / или технологичен проект, 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, свързани пряко с 

дейността на инвестицията; закупуване на ноу-хау, патентни права 

и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

19. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба; 

20. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка (текущ ремонт), 

наеми, застраховка 

 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Мимална допустима стойност на проект е левовата равностойност 

на 5000 Евро 

 За бенефициенти – признати браншови организации и признати 

организации на производителите в сектор „Рибарство” и Общини -

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 100% от одобрените 

и реално извършени разходи,но не повече от левовата 

равностойност на 200 000 евро 

 За бенефициенти-юредически лица и еднолични търговци-

безвъзмезната финансова помощ е в размер на 50% от одобрените и 

реално извършени разходи,но не повече от левовата равностойност 

на 100 000 евро 

Стратегическа цел 5: Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за 

развитие. 

5.1. Създаване на капацитет на изпълнение на местната стратегия за развитие и за 

разработване на проекти по други мерки на ОПМДР и други механизми за финансиране в 

сектор „Морска дело и Рибарство” 

5.1 Създаване на капацитет на изпълнение на местната стратегия за 

развитие и за разработване на проекти по други мерки на ОПМДР и 

други механизми за финансиране в сектор „Морска дело и 

Рибарство” 

Описание Административни разходи 

Обхват на 

мярката 

Цялата територия на МИРГ-Силистра 

Допустими 

кандидати 

МИРГ-Силистра 

Допустими Изграждане и осигуряване на адмистративен капацитет на МИРГ-
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дейности Силистра с цел изпълнение на местната стратегия за развитие  

Допустими 

разходи  

1. заплата за управителя на всяка МИРГ, заплата на координатора на  

МИРГ, заплата на техническия сътрудник на МИРГ,заплата 

счетоводител, както и хонорари за външни експерти, наети от 

МИРГ, заплащания за допълнителен персонал /членове на екип на 

МИРГ, който може да е нает на половин работен ден, или при 

необходимост - експертна намеса само в определен брой работни 

дни; 

2. разходи за наем на офиси на МИРГ; 

3. разходи за наеми и/или закупуване на нова офис-техника, друга 

техника и/или оборудване, необходими за осъществяване и 

управление на дейностите на МИРГ; 

4. разходи за закупуване на офис-консумативи и канцеларски 

материали; 

5. разходи за закупуване на автомобил под 150 к. с. и с до 5+1 места; 

6. разходи за организиране на срещи на органите на МИРГ; 

7. разходи за комуникация (телефони, интернет, пощенски услуги, 

куриерски услуги), транспорт, отопление, ток, вода, необходими 

за реализиране и прилагане на местната стратегия за развитие и за 

извършване на дейността на МИРГ; 

8. разходи за преводачески услуги; 

9. организационни разходи за провежданите семинари и обучения, 

работни и партньорски срещи, наем на зали и оборудване, 

подготовка и разпространение на информационни материали и 

други дейности по популяризиране на МИРГ; 

10. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени 

съгласно Наредбата за командировките в страната 

11. разходи за участия в изложения, конференции, срещи, обучения, 

както и разходи за участия в мероприятия на Националната 

рибарска мрежа, мероприятия на ФАРНЕТ "Европейска 

общностна мрежа на Местните инициативни рибарски групи", 

международни семинари и срещи за обмен на опит 

12. разходи, свързани с подготовката на бъдещи съвместни дейности 

между две или повече МИРГ (срещи между МИРГ за обмен на 

опит и/или информация, участие след покана в 

семинари/конференции/кръгли маси, които са организирани от 

една МИРГ, която е поканила за участие друга/други МИРГ и т.н 

Недупостими 

разходи 

1. закупуване на техника или оборудване втора употреба; 

2. разходи за застраховки на дълготрайни материални активи 

(ДМА); 
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3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, 

които не са задължителни с нормативен акт; 

4. дарения; 

5. банкови такси за сметки, обслужващи финансови средства от друг 

източник; 

6. закупуване на земя и недвижими имоти; 

7. разходи за закупуване на повече от едно МПС; 

8. закупуване на инфраструктура за обучение, която възлиза на 

повече от 10 на сто от общите допустими разходи по даден 

проект; 

9. данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване 

съгласно разпоредбите на ЗДДС; 

10. мита, други данъци и такси; 

11. лихви по кредити и неустойки и лихви по лизинг; 

12. разходи за закупуване на активи на лизинг, дължим извън периода 

на действие на местната стратегия за развитие и с остатъчна 

стойност, когато МИРГ не придобива собственост върху актива; 

13. разходи за амортизации; 

14. разходи за дейности, които се финансират по други програми 

и/или проекти; 

15. разходи за командировки в страната на персонала на МИРГ, 

надвишаващи определените в Наредбата за командировките в 

страната; 

16. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИРГ, 

надвишаващи определените в Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина; 

Финансови 

параметри и 

размер на 

безвъзмезната 

финансова 

помощ 

 Текущите разходи на МИРГ-Силистра не може да надхвърлят 25 

на сто от бюджета на публичния сектор на местната стратегия за 

развитие на МИРГ-Силистра 

 Финансовата помощ е в размер на 100 %. 
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10. ФИНАНСОВ ПЛАН НА СТРАТЕГИЯТА 

7. Финансов план на стратегията(Финансова обосновка и разпределение на средствата по мерки). 

код на 

мярката име на мярката 

сума за 

2018 

сума за 

2019 

сума за 

2020 

общо за периода на 

стратегията 

евро евро евро  евро  % 

Стратегическа цел 1: Насърчаване на 

местното предприемачество с цел създаване 

на нови работни места. 200000 100000 100000      400 000,00      20,01% 

1.1 

Създаване на условия за 

устойчивост на рибарските 

фирми чрез производство на 

рибни и аква продукти с 

добавена стойност 

  100000 100000      200 000,00      10,00% 

1.2 

Повишаване на динамиката в 

търговията с пресни и или 

преработени рибни продукти 

чрез разширяване на 

съществуващите и създаване 

на нови пазари, повишаване 

ролята на маркетинга и 

въвеждане на нови услуги и 

технологии в производството 

и продажбата на риба и 

аквакултури 

200000           200 000,00      10,00% 

Стратегическа цел 2: Подпомагане 

диверсификация сред рибарската общност . 
80000 240000 190000       510 000,00      25,51% 

2.1 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

рибарите чрез придобиване на 

нови                 професионални 

умения 

30000 40000 40000       110 000,00      5,50% 

2.2 
Подпомагане в рамките на 

риболова с цел търговия   100000 50000       150 000,00      7,50% 

2,3 

Подпомагане дейности  извън 

рамките на риболова с цел 

създаване на нови работни 

места 

50000 100000 100000       250 000,00      12,50% 

Стратегическа цел 3: Инвестиции насочени 

към отрицателно въздействие на околната 

среда. 

70000 100000 100000       270 000,00      13,50% 

3.1 
Инвестиции за използване на 

ВЕИ и добри практики . 40000 70000 70000       180 000,00      9,00% 
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3.2 

Дребни по мащаб инвестиции 

по рибарските лодки с цел 

енергиина ефективност-

отрицателно въздеиствие на 

околната среда 

30000 30000 30000         90 000,00      4,50% 

Стратигическа цел 4: Опазване на 

културното наследство и социалното 

развитие в районите за рибарство и 

аквакултури 
570000 0 0       570 000,00      28,51% 

4.1 

Реконструкция, модернизация 

на обектите от културно и 

историческо наследство чрез 

въвеждане на мерки за 

иновации и енергиината 

ефективност 

200000           200 000,00      10,00% 

4.2 
Разкриване на нови пазари и 

промоционални кампании 100000           100 000,00      5,00% 

4.3 

Инвестиция в крайбрежна 

инфраструктура с цел 

социално и икономическо 

благополучие  на рибарската 

общност 

270000           270 000,00      13,50% 

Стратегическа цел 5: Изграждане на 

капацитет за изпълнение на местната 

стратегия за развитие. 0 0 0       249 362,16      12,47% 

5.1 

Създаване на капацитет на 

изпълнение на местната 

стратегия за развитие и за 

разработване на проекти по 

други мерки на ОПМДР и 

други механизми за 

финансиране в сектор 

„Морска дело и Рибарство” 

            249 362,16      12,47% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ 
920000 440000 390000 1999362,16 100,00% 
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ДИАГРАМА НА УСФОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЦЕЛИ 

 

 

СТРАТИГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 20,01 

    

 

СТРАТИГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 25,51 

    

 

СТРАТИГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 13,50 

    

 

СТРАТИГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 28,51 

    

 

СТРАТИГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 12,47 
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индекативен график за кандидатстване на бенефициенти по мерки на МИРГ-Силистра 

  

година 

2018 2019 2020 

202

1 

202

2 

202

3 

  периот 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1-4 1-4 1-4 

  месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37-72 

мярк

а                                                                                 

1.1                                                                                 

1.2                                                                                 

                                                                                  

2.1                                                                                 

2.2                                                                                 

2.3                                                                                 

                                                                                  

3.1                                                                                 

3.2                                                                                 

                                                                                  

4.1                                                                                 

4.2                                                                                 

4.3                                                                                 

                                                                                  

5.1                                                                                 

забележка: това представлява индекативен график за прием на формуляри за кандидатстване по мярки съобрезен с финансовото разпределение на средствата по мярки като в края на всяка 

година се прави отчет за напредък на стратегията и ако е необходимо преразпределение на неусновени средства и се дава възможност за прехвърляне на средста по мерки като се запази 

условието за процентно разпределение между публични и частни. 



  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и 

рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 диаграма на усфояване на средствата по години 

 
         

         

 
1 2018 35,51 % 

    

 
2 2019 31,01 % 

    

 
3 2020 21,01 % 

    

    

 

    
         
         
          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

         Забележка: Диаграмата изразява процентно усфояване на средства по години за всички цели 
на стратегията с изключение на спецефична цел 5 (Създаване на капацитет на изпълнение на 
местната стратегия за развитие и за разработване на проекти по други мерки на ОПМДР и 
други механизми за финансиране в сектор „Морска дело и Рибарство” 
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11. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

НА СТРАТЕГИЯТА 

Водещите принципи при планиране и прилагане на правилата и процедурите са както следва:  

 осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на МСР 

 участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците от 

различните сектори 

 избягване на конфликт на интереси 

 ясно разпределение на ролите и отговорностите 

 повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управление на МСР както 

и този за планиране и реализиране на устойчиви местни инициативи  

 ефективност на финансовото и административното управление  

 ефективно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на предложения 

и успешно им финансиране 

 оперативност и гъвкавост в рамките на взаимодействие между органите на МИРГ, 

партньорите в МИРГ 

 координация и взаимодействие за осигуряване на връзка между финансираните 

дейности като основен елемент за ефективно изпълнение на СМР и интегрирано 

развитие. 

Правилата и функциите в управлението на МСР се базират на разбирането, че е 

необходимо да се инвестират усилия както в управлението и администрирането на процеса по 

набиране на проекти, така и в дейности за повишаване на капацитета и повишаване на 

активността на членове на територията. МИРГ ще се стреми да осигурява в максимална степен 

необходимата методическа помощ, подкрепа и експертиза за планирането и подготовката на 

допустими за финансиране дейности, допринасящи за постигането за заложените от МИРГ 

цели в МСР.  

Основни принципи при взимане на решения в рамките на партньорството 

 Наличие на представителство и кворум 

 Наличие на основание за взимане на решение 

 Спазване на процедури за протоколиране и публичност 

 Взимане на основни и значими решения с квалифицирано мнозинство на 2/3 от 

всички членове след задължително консултиране в рамките на консултативни 

механизми 

В рамките на целия процес по подпомагане създаването на проекти и техния подбор, 

МИРГ цели да осигури среда за създаване на връзка между планираните проекти и дейности, 

достъп до подкрепа и консултиране, която да доведе до разработване и изпълнение на 

качествени предложения и общ дългосрочен ефект върху развитието на РО  

Активната форма на консултиране и подпомагане в етапа на подготовка на предложения 

ще даде възможност за идентифициране на потенциални трудности с реализирането на 

проекта на ранен етап. Освен осигуряване на подкрепа, МИРГ се стреми да приложи 
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предвидените процедури в максимално кратки срокове. 

МИРГ планира да провежда сесии за набиране и оценка на проекти от 2 до 4 пъти в 

годината като планира да осигури възможност за достъп до всички мерки до края на втората 

година. след сключване на договора за финансиране. След отварянето им мерките по МСР ще 

бъдат отворени до изчерпване на финансирането, което е налично за тях, като предложенията 

ще се разглеждат в рамките на предварително определения график за провеждане на сесии за 

избор. 

По предложение на Управителя УС на МИРГ ВЗР одобрява и обявява годишен календар 

за сесии за оценка на проекти. Пътят на един проект и работата на МИРГ за осигуряване на 

качествено предложение, сключен договор и реализиран проект преминава през следните 

основни фази и последователност:   

ФАЗА 1: ИНФОРМИРАНЕ И НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС 

1. Провеждане на информационно – консултативни срещи 

2. Покана за заявяване на интерес и подаване на идеи 

3. Активно консултиране на идеите по отношение на съответствие с МСР, реалистичност 

и др. 

4. Провеждане на срещи на Тематични групи 

5. Подпомагане за разширяване, подобряване на идеята 

ФАЗА 2  НАБИРАНЕ НА ПЪЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6. Подготвяне и публикуване на писмена покана за кандидатстване, към която са 

приложени насоки и документи  

7. Информиране, консултиране и подпомагане разработване на цялостни предложения 

(информационни консултативни срещи, подпомагане на подготовката на идеи, 

обсъждания в тематични групи);  

8. Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване. 

ФАЗА 3: РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ 

9. Извършване проверка за административно съответствие  

10. Предоставяне на ИАРА за преглед по допустимост на подадените заявления и 

изготвяне на доклад с резултатите от проверката;  

11. Разглеждане в УС и ОС на проектите и извършване на техническа оценка 

12. класиране на проектните предложения и окончателно решение от ОС 

ФАЗА 4: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

13. Писмено информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проектите 

14. Сключване на договори за финансиране 

15. Мониторинг на изпълнението на сключените договори.  

16. Подпомагане на бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите 

17. Мониторинг на изпълнение на МСР 
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18. Докладване и актуализиране 

За осигуряването и провеждането на тези етапи, МИРГ ще създаде и поддържа 

информационна система и база данни, която да позволи проследяемостта и движението на 

комуникацията с потенциалния кандидат и подадени и реализирани проекти. 

Конкретни правила  

1. Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на идеи и проекти на 

потенциалните кандидати и популяризиране на възможностите за кандидатстване при 

спазване а правила за прозрачност и публичност 

1.1. Всички потенциално заинтересовани лица имат еднакъв и едновременен достъп до 

еднакъв обем информация. За гарантирането му се прилагат следните механизми: 

- основна форма на консултиране са групови срещи, от които се изготвя протокол и се 

публикува на страницата и писмени информации, също публикувани на страницата 

- по телефона и в индивидуални срещи могат да се правят само справки, при които членовете 

на екипа се ограничават до възпроизвеждането на вече обявена писмено информация. Ако 

бъде подадено запитване относно факти или обстоятелства, за които до този момент не е 

публикувана информация или консултация, екипът се стреми с предимство да публикува 

отговора на страницата, за да бъде достъпна на всички.  

- Екипът насочва заинтересованите лица да подават запитванията си писмено, особено ако 

става дума за по-комплексни въпроси и публикува запитването заедно с отговора на 

страницата в рамките на 3-4 работни дни. 

- Информация за информационни събития и обучения се публикува на страницата на МИГ 

1.2. Екипът на МИРГ изготвяне на комуникационен план и го предлага за одобряване от УС; 

1.3. Екипът на МИРГ вписва в създаден за целта регистър с представени проекто идеи, до 

който имат достъп всички членове на МИРГ и организира тематични обсъждания с цел 

подпомагане на доразработването на идеите. 

2. Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти и прием на 

предложения  

2.1.Кандидатстването с проекти на потенциалните бенефициенти от РО, стартира след 

официалното публикуване на покана за набиране на проекти от екипа на МИРГ ВЗР. 

2.3.Поканите (обявите) се изготвят от  екипа и се одобряват преди публикуването от УС на 

МИРГ.  

2.3. Поканите се публикуват: 

 В поне 2 местни вестника 

 На Интернет страницата на МИРГ 

 На Интернет страниците на партньорите в процеса на изпълнение на СМР при 

необходимост 

 Поставя се на информационно табло в офиса на МИРГ и други информационни табла 

обособени от партньорите 

2.4. Приемането и регистрацията на проектните предложения в офиса на МИРГ се извършва 
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по регистрационен режим, разписан и следен от Управителя в периода след отваряне на 

покана за съответната мярка  

2.5. Проектите се приемат от служител на офиса на МИРГ, определен от Управителя с 

решение, като се регистрират във входящата поща на МИРГ и се записват в електронен 

Регистър за набиране на проектни предложения (заявления) с нарочно създаден за този вид 

документи регистрационен индекс.  

2.6.За спазване на процедурата по прием отговаря служител на МИРГ опреден с решение на 

Председателя на УС 

2.7. МИРГ създава информационната система съдържа следните регистри:  

 Регистър на подадените заявления към МСР. Регистър на протоколите от оценка за 

административно съответствие и допустимост, и техническа оценка 

 Регистър на решенията на УС и ОС  

 Регистър на договори за финансиране 

3. Разглеждане и одобрение на проектни предложения 

Конкретни и подробни правила за тази отговорност ще бъдат разработени след предоставяне 

на насоки от ИАРА.  

Според основните документи на МИРГ, Общото събрание взима окончателно решение за 

одобрение или отхвърляне на проектни предложения по предварително решение на УС като: 

(1) При провеждане на заседание на ОС за одобрение или отхвърляне на проектните 

предложения, присъстващите подписват декларация за липса на конфликт на интереси. 

(2) Общото събрание взима решения за одобрение и/или отхвърляне на проектните 

предложения във връзка с изпълнение на МСР с единодушие, ако отговарят на условията 

предвидени в действащото законодателство; 

(3) При провеждане на заседание на ОС за одобрение или отхвърляне на проектните 

предложения, присъстващите подписват декларация за липса на конфликт на интереси. 

(4) Членове на МИРГ, участвали в консултиране и/или изготвяне на проектно предложение, 

нямат право да участват в заседанието на УС и ОС за одобрение или отхвърляне на същото 

проектно предложение. 

Подробни правила за свикване на редовни и извънредни заседание на ОС са 

описани в Устава на МИРГ.  

Основна отговорност по организирането на този процес и спазването на правилата ще 

има Управителя на МИРГ и УС 

11.1 Процедури за изпълнение на стратегията 

Прилагането на МСР включва изпълнението на множество процедури. Решенията за 

стартиране на процедури по изпълнение на МСР се вземат от Управителя и/или УС, съгласно 

правомощията му определени от Устава на Сдружението. Ще се прилагат следните 

стандартни процедури:  

 Процедура за публикуване на покани за кандидатстване с проекти към МСР;  

 Процедура за информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати 
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за подготовката на проекти;  

 Процедура за приемане, регистриране на заявления за кандидатстване по съответните 

мерки;  

 Процедура за създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по МСР;  

 Процедура за оценка на административното съответствие и допустимост на кандидати, 

дейности и разходи;  

 Процедура за техническа оценка и класиране на проектопредложенията;  

 Процедура за Изпращане на информация за проектите, преминали предварително 

одобрените от Комисията в ИАРА;  

 Процедура за информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;  

 Процедура за сключване на договори с одобрените кандидати и промени в договорите;  

 Процедура за Посещения на място и последваща проверка;  

 Процедура за подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за 

плащане до РА;  

 Процедура за изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на МСР;  

 Процедура за използване на административните разходи на МИГ и средствата за 

придобиване на умения и придобиване на обществена активност;  

 Откриване процедура за обновяване на Стратегията;  

 Други процедури, свързани с отчитането и прилагането на МСР, разработвани при 

необходимост  

Екипът на МИРГ ще разработва и представя за одобрение пред УС следните стандартни 

формуляри и документи:  

 Индикативна годишна работна програма за подготовка и финансиране на проекти  

 Покана за набиране на проекти  

 Правила за оценка  

 Таблица за проверка за административно съответствие и допустимост на проектите  

 Техническа експертна оценка и класиране на проектите  

 Протокол за класиране  

 Уведомление за класиране  

 Договор за финансово подпомагане  

 Таблица за оценка на напредъка на проект  

 Протокол от проверка на място  

 Списък на консултантите към МИРГ  

Подготовка на проекти за изпълнение на Стратегията  

МИРГ активно ще работи за информиране, консултиране и подготовка на проекти за 

потенциалните кандидати от РО.  

До 31 януари на всяка календарна година МИРГ ще обявява Индикативна работна програма 

за подготовка и финансиране на проекти.  

Индикативна годишна работна програма за подготовка и финансиране на проекти ще 

съдържа информация относно:  

1. Приоритетните области и мерките, по които през текущата година ще се финансират 

конкретни проекти и дейности  
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2. Индикативен размер на финансовата помощ по всеки приоритет и мярка  

3. Индикативни срокове за приемане на проектни предложения  

4. Допустими бенефициенти на финансовата помощ  

5. Координати за връзка с МИРГ и консултантите по подготовка на проекти  

6. Информация и лого на финансиращата институция  

На интернет-страницата на МИРГ ще бъдат публикувани общите правила за финансиране 

на проекти, допустимите бенефициенти по програмата, както и документи за кандидатстване 

по отделните мерки. 

Към МИРГ ще бъдат привлечени консултанти в различни области за изпълнение на мерки 

от ОПРСР и МСР на региона. Списък на консултантите ще бъде публикуван също на уеб-

страницата и ще бъде изложен на видно място в офиса на МИРГ.  

Начин за кандидатстване  

Приемането на проектопредложения за финансиране в изпълнение на Местната стратегия за 

развитие на региона ще става чрез обявяване на Покана за набиране на проекти, която ще се 

публикува в регионален ежедневник, в общините от територията на МИРГ, както и на 

информационното табло и интернет-страницата на МИРГ. Предвижда се да се обявяват 

една до две покани годишно. След публикуването на поканите, минималният срок за подаване 

на проекти ще бъде 45 календарни дни. Допустимо е прилагането на едностепенна и 

двустепенна схема на кандидатстване, като двустепенната ще се прилага в случаите, когато се 

предполагат множество потенциални кандидати и разнородни допустими дейности по 

проектите. При двустепенна схема на кандидатстване, срокът за одобрение на Идейните 

проекти ще бъде минимум 20 календарни дни.  

Поканата за набиране на проекти ще съдържа:  

 Информация и лого на финансиращата институция  

 Мярката, по която ще се финансират конкретни проекти и дейности  

 Допустимите дейности по проекто-предложенията  

 Допустими разходи  

 Териториалния обхват за реализиране на конкретните проекти и дейности  

 Допустими бенефициенти на финансовата помощ  

 Общ размер за финансовата помощ по конкретната мярка  

 Срок и място за приемане на проектни предложения  

 Адрес, на който може да бъдат намерени или получени документите за кандидатстване  

 Минимална и максимална стойност на проектните  

 Размер на финансовата помощ за всеки проект 

Специфични правила за изпълнение на Стратегията  

Избор на проекти  

Проекто-предложенията ще се приемат до изтичането на указания в Поканата за набиране на 

проекти краен срок.  

Ще бъдат разработвани Правила за оценка и ще бъдат одобрени от УС на МИРГ 

предварително - преди публикуване на Поканата за набиране на проекти.  
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Ще бъде сформирана комисия за избор на проекти. Комисията за избор на проекти ще 

извършва Проверка за административно съответствие и допустимост на проектите. След 

съставяне на Списък на допуснатите до техническа оценка проекти, ще бъде извършена 

Техническа експертна оценка и класиране на проектите от членовете на Комисията. 

Комисията за избор на проекти ще завършва своето заседание с Протокол за предварителен 

подбор на проекти, който ще бъде предоставен в ИАРА за извършване на процедурна 

проверка за допустимост на разходите. В списъка се включват само проекти, преминали с 

положителна оценка на административното съответствие.  

След получаване на оценката от ИАРА, Комисията за избор на проекти подготвя Протокол за 

извършената оценка на проектните предложения и организира заседанията на колективния 

върховен орган за одобрение и/или отхвърляне на проектните предложения, преминали с 

положителна оценка процедурната проверка за допустимост на разходите, извършена от 

ИАРА.  

Колективният върховен орган взема Решение за одобрение на проектните предложения.  

Уведомяване и сключване на договор  

Всички кандидати в процедурата за набиране на проекти ще бъдат писмено информирани за 

одобрение или отхвърляне на проекта. За тази цел ще бъде изготвена стандартна бланка 

Уведомление за класиране. Класираните участници ще бъдат поканени в определен срок да 

представят съпътстващи документи и да подпишат Договор за финансово подпомагане.  

Изпълнение на проектите  

Класираните за финансово подпомагане проекти ще се изпълняват от Бенефициентите. При 

необходимост или по тяхно желание, екипът на МИРГ ще оказват помощ на бенефициента 

при подготовката на заявки за плащане до регионалните разплащателни агенции на 

Разплащателната агенция (РРА - РА).  

МИРГ задължително ще посещава обекти, на които са предвидени строително-монтажни 

работи, преди да е стартирало тяхното изпълнение.  

МИРГ извършва цялостно наблюдение по изпълнението на проекта.  

Наблюдение изпълнението на проектите  

МИРГ ще създаде и поддържа база данни за постъпилите проекти по Местната Стратегия 

за развитие, тяхното състояние и движение.  

МИРГ ще извършва проверки на място за наблюдение напредъка на проекта.  

Екипът на МИРГ ще изготви формуляр за Оценка на напредъка на проект. Въз основа на 

предоставяните от бенефициента Ежемесечни отчети този формуляр ще бъде попълван след 

депозирането на всеки отчет. МИРГ ще извършва проверки на място за установяване на 

съответствието между планираните и извършените дейности по проекта. Ще се наблюдава 

спазването на изискванията относно дейностите за информираност и публичност, произход и 

обозначение на закупените по проектите дълготрайни активи и др. При констатиране на 

нередности и/или риск за изпълнението на проекта, на Бенефициента ще бъде предоставяна 

помощ, под формата на методически указания, правна или техническа консултация от екипа 

на МИРГ и др. 

При необходимост, установена въз основа на мотивирано становище на МИРГ или по 
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обосновано искане на бенефициента, срокът на Договора за финансово подпомагане има 

възможност да бъде удължаван. 

Оценка от външни експерти, външен счетоводен одит  

В годината на приключване на МСР, МИРГ възлага на външни експерти изготвянето на 

оценка за прилагането на стратегията.  

Текущ контрол по изпълнение на приоритетите на Стратегията се обезпечава с извършването 

на междинна и окончателна оценка. Оценките са структуроопределящ елемент на 

изпълнението на програмния продукт и ориентир за правилността на провежданата местна 

политика за развитие. Те се изготвят от УО. 

Въвеждаща оценка. Тази оценка е препоръчително да се извърши в края на първата година, 

за да се отчетат първоначалните резултати и да се тества мониторинговия механизъм.  

Междинна оценка. Следва да се извърши в средата на периода на действие на Стратегията в 

края на първото полугодие на 2013 г. В рамките на тази оценка ще се оценят обобщените 

резултати от изпълнението й, като се направи преглед на степента на достигане на 

формулираните приоритети и мерки. Оценката ще включва анализ на възникналите 

положителни и отрицателни отклонения, като на тази база може да се актуализират мерките.  

Окончателна оценка. Извършва се в тримесечен период от приключване на дейностите по 

Стратегията и включва:  

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и 

ресурси за изпълнение;  

 Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка на 

територията на МИРГ;  

 Оценка на степента на постигане на приоритетите, мерките и устойчивост на 

резултатите;  

 Изводи относно същността и начина на прилагане на Стратегията за развитие, както и 

на резултатите от осъществяваните мерки.  

След приключване на дейностите по Стратегията ще бъде извършен и независим 

външен счетоводен одит от лицензиран експерт-счетоводител. 

11.2 Процедури и изисквания за мониторинг и докладване 

МИРГ наблюдава и контролира качеството на изпълнението на Стратегията за местно 

развитие, като извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори, изходни 

индикатори и индикатори за резултат, а при възможност и индикатори за въздействие.  

МИРГ предвижда възможност за проследяването на следните финансови индикатори:  

 брой и стойност на подадените заявления,  

 брой и стойност на одобрените заявления,  

 брой и стойност на сключените договори,  

 брой и стойност на подадените искания за плащане,  

 брой и стойност на одобрените искания за плащане,  

 брой и стойност на успешно приключилите проекти.  
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Рамката за мониторинг и оценка обхваща системите за управление и контрол, наблюдение 

и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за 

партньорство на всички етапи на изпълнение на настоящата МСР.  

В процеса на реализация на стратегията ще се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на 

управленските функции, предотвратяване и корекция на грешки и пропуски.  

Процедури за мониторинг:  

 Ежегодно се извършва преглед на постигнатия напредък, по приетите количествени и 

качествени индикатори, и докладва състоянието и възможните мерки;  

 Обсъждат се резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя се 

отчет за постигнатите резултати;  

 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението на Стратегията, който се разглежда и приема 

на Общо събрание на МИРГ.  

Методи за мониторинг:  

Напредъкът, ефикасността и ефективността на изпълнение на годишните планове и 

включените в тях мерки по отношение на поставените цели се оценява на базата на 

количествените и качествени индикатори, заложени във всяка мярка съгласно таблиците по-

долу.  

В годишния доклад ще се направи обобщение на оценките по общи параметри и критерии, 

както следва: 

 Ефективност;  

 Ефикасност;  

 Степен на въздействие върху местните общности;  

 Устойчивост;  

Това ще послужи като база за отчитане на напредъка и на евентуални корекции в 

разпределението на бюджета на МСР.  

Функциите по стратегическото управление и наблюдение на дейността към МИРГ ще се 

изпълняват от УС на организацията. Функциите на оперативно ниво ще се изпълняват от 

Управитля и назначения екип.  

Аналитичните задачи по направления ще се изпълняват от следните експерти:  

 Оценка и наблюдение на дейности по МСР – Координатор  

 Оценка и наблюдение на дейности по мониторинг и контрол на изпълнението на 

проекти – Външен експерт  

 Методическа помощ - Външен експерт  

Оценка от външни експерти, външен счетоводен одит  

В годината на приключване на МСР, МИРГ възлага на външни експерти изготвянето на 

оценка за прилагането на стратегията.  

Текущ контрол по изпълнение на приоритетите на Стратегията се обезпечава с извършването 

на междинна и окончателна оценка. Оценките са структуроопределящ елемент на 

изпълнението на програмния продукт и ориентир за правилността на провежданата местна 

политика за развитие. Те се изготвят от УО.  
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Въвеждаща оценка. Тази оценка е препоръчително да се извърши в края на първата година, за 

да се отчетат първоначалните резултати и да се тества мониторинговия механизъм.  

Междинна оценка. Следва да се извърши в средата на периода на действие на Стратегията в 

края на първото полугодие на 2013 г. В рамките на тази оценка ще се оценят обобщените 

резултати от изпълнението й, като се направи преглед на степента на достигане на 

формулираните приоритети и мерки. Оценката ще включва анализ на възникналите 

положителни и отрицателни отклонения, като на тази база може да се актуализират мерките. 

Окончателна оценка. Извършва се в тримесечен период от приключване на дейностите по 

Стратегията и включва:  

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и 

ресурсси за изпълнение;  

 Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка на 

територията на МИРГ;  

 Оценка на степента на постигане на приоритетите, мерките и устойчивост на 

резултатите;  

 Изводи относно същността и начина на прилагане на Стратегията за развитие, както и 

на резултатите от осъществяваните мерки.  

След приключване на дейностите по Стратегията ще бъде извършен и независим 

външен счетоводен одит от лицензиран експерт-счетоводител.  

Процедури за докладване  

МИРГ ще представя следните доклади за изпълнението на МСР и финансираните чрез нея 

проекти:  

 Междинен доклад  

 Доклад за приключване на проект  

 Годишен доклад  

Междинните доклади се изготвят в края на всеки месец и съдържат най-малко следната 

информация:  

1. име на МИРГ, местната стратегия за развитие;  

2. Списък на проектите, които в момента се изпълняват,включително приоритетна ос, мярка и 

сектор;  

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за 

развитие и всеки проект;  

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за 

развитие и всеки проект;  

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР за местната стратегия за развитие и всеки проект  

6. постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и индивидуалните 

проекти и схеми за подпомагане;  

7. финансово изпълнение на проектите;  

8. действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при изпълнение на 

Стратегията, включващи:  
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а и контрол, както и създадените механизми за събиране на 

данни;  

мерките за преодоляване на тези проблеми;  

 

е на необходимото съответствие със секторните политики и програми.  

9. нередности  

10. мерките за осигуряване на публичност;  

11. проверки на бенефициента  

Доклад за приключване на проект се изготвя след приключване на всеки един проект, 

финансиран от МСР и съдържа:  

1. име на МИРГ, местната стратегия за развитие;  

2. наименование на проекта и бенефициента  

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;  

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;  

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР за проекта  

6. индикатори за изпълнение:  

 

 

 

7. преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на изпълнение, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми;  

7. мерките за осигуряване на публичност;  

8. нередности  

9. проверки на бенефициента  

Годишен доклад  

МИРГ представя на ИАРА до 31 януари на следващата календарна година, Годишен доклад за 

изминалата година за отчитане изпълнението на Местната Стратегия за развитие.  

ИАРА разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния доклад за изпълнение на 

Стратегията.  

Докладите съдържат информация за:  

1. име на МИРГ, местната стратегия за развитие;  

2. Списък на проектите, които в момента се изпълняват,включително приоритетна ос, мярка и 

сектор;  



187 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за 

развитие и всеки проект;  

4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за 

развитие и всеки проект; 

5. общ размер на финансовия принос от ЕФР за местната стратегия за развитие и всеки проект  

6. постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и индивидуалните 

проекти и схеми за подпомагане;  

инансовото изпълнение на проектите и МСР;  

 

7. преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на изпълнение, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми;  

8.мерките за осигуряване на публичност;  

9.нередности  

10.проверки на бенефициенти по проекти, финансирани от МСР  

11. мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните политики и програми  

12. мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за събиране на 

данни  

11.3 Процедура за идентифициране и докладване на нередности  

"Нередност" съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95 на ЕО, 

означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или 

бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването 

на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством 

намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурсси, които се събират 

направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.  

МИРГ ще разработи и прилага специална процедура за идентифициране и докладване на 

нередности по проектите, изпълнявани чрез МСР.  

Процедурата регламентира последователност от действия, целящи разкриването, отчитането, 

докладването и последващото разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност при 

изпълнението на проекти.  

Отговорни лица и участници: МИРГ назначава Служител по нередностите.  

Служителят по нередностите може да бъде:  

1. Член на екипа на МИРГ;  

2. Друг независим експерт към МИРГ.  

Служителят по нередностите се назначава с изрична Заповед на председателя на УС.  

В съответствие с указанията на Управляващия орган по ОПРСР 2007-2013 г., която финансира 

проекта и изпълнението на МСР, Управителят осигурява адекватно разбиране от всички 

участващи страни на дефиницията за нередности, както и за приетата система за разкриване, 

отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност. 
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Членовете на Екипа на МИРГ и всички външни експерти и членове наУС, участващи в 

процесите на подбор, оценка и/или изпълнението на проект подписват декларации, че са 

запознати с определението за нередност и измама и с реда за докладване на нередности по 

конкретната ОПРСР 2007-2013 г.  

Управителят уведомява всички лица за задължението им да уведомяват определения 

Служител по нередностите за всички случаи на нередности по проект  

Ръководителят на проекта отговаря за вписването на изискване за докладване на нередности 

във всички договори с изпълнители на дейности по проект, финансиран от Оперативните 

програми.  

Действия по нередности: Сигналите за нередности могат да бъдат:  

1. сигнал извън МИРГ - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, 

от отделни лица;  

2. сигнал в рамките на МИРГ - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, 

от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и други;  

3. устни или писмени сигнали - могат да бъдат подавани и анонимно.  

Служителят по нередностите изготвя Досие за всеки отделен случай на сигнал за нередности. 

Досието по нередността има идентификационен номер и съдържа цялата документация на 

хартиен носител, събрана във връзка със съответния случай на нередност, включително:  

 

 

 

уведомления и/или писма, отговори и други документи;  

 

Служителят по нередностите докладва незабавно на Управителя за постъпилия сигнал за 

нередност.  

Управителят назначава незабавно независима експертиза за проверка на сигнала за нередност, 

с цел да се установи основателността на сигнала.  

В случай на положително експертно становище за констатирана нередност, Управителят 

незабавно назначава тричленна Комисия за работа по нередността.  

В случай на установена нередност, Управителят е длъжен да представи на УС на МИРГ и на 

Управляващия орган по ОПРСР 2007-2013 г. Доклад за извършени нередности по проект. 

Докладът се предоставя в срок от три работни дни от установяване на нередността.  

Служителят по нередностите поддържа Регистър за нередностите, в който се регистрират 

всички установени нередности във връзка с проекта.  

Регистърът се състои от две части:  
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Вписването в Регистъра става незабавно след извършена проверка и установяване на 

нередността.  

Достъпът до информацията от регистъра за нередностите и досиетата по нередностите е 

ограничен до лицата, членове на назначената със Заповед на Управителя Комисия за работа по 

нередността.  

Управителят на проекта е отговорен за стартиране и администриране на процеса на 

възстановяване на дължимите суми по нередности по проект.  

Управителят отговаря за подаване на навременна информация за целите на счетоводното 

отразяване на случая на нередност. Управителят изготвя Докладна записка до УС и до 

бенефициента по проекта, с която информира за установената нередност и задължението да се 

възстанови сумата по нередността, включително размера на главницата и лихвите.  

Счетоводителят по проекта отразява всяка нередност в единната счетоводна система на 

общината, като осчетоводява всички дължими суми по нередности, включително главница и 

лихви.  

Счетоводителят по проекта изготвя уведомително писмо за осчетоводени нередности до 

МИРГ и Управляващия орган по ОПРСР 2007-2013 г.  

Докладване: В зависимост от изискванията на Управляващия орган по ОПРСР 2007-2013 г., 

Управителят изготвя и представя регулярни Доклади за нередности, както и всички други 

справки или информация, изискани от УО във връзка с нередности. Във всички регулярни 

доклади – Междинен, Доклад за приключване на проект и Годишен се предоставя информация 

за регистрирани или липса на нередности. 

 

Какво е „нередност“?  

Терминът „нередност“ е широко понятие, което включва както умишлени нередности, така и 

нередности, неволно допуснати от икономическите субекти. В Регламент (ЕО) № 1198/2006 

„нередност“ се определя като „всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в 

резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би 

имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 

управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи 

от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или 

посредством извършването на неоправдан разход.“ 

Какво е „измама“?  

Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съставена въз 

основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, дава дефиниция за „измама“ по 

отношение на разходи като всяко умишлено действие или бездействие във връзка със:  

използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или 

документи, в резултат на което се присвоява незаконно или неправомерно се задържат 

фондовете от Общия бюджет на Европейските общности или от бюджетите, управлявани 

от Европейските общности или от тяхно име;  

неоповестяване на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до 

същия резултат;  
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неправилно използване на такива фондове за цели, различни от тези, за които първоначално 

са предоставени.  

Схема на взаимодействие  

 

 

*OLAF - Европейската служба за борба с измамите 

11.4 Налични правила и процедури за предотвратяване на конфликт на интереси 

В контекста на правилата и процедурите по съблюдаване и отстраняване на „нередности”, 

следва да се вземат в предвид и процедури при предотвратяване на конфликт на интереси като 

се спазват изискванията всеки член и кандидат на МИРГ попълват декларации, че не са в 

конфликт на интереси по смисъла на чл.57 от Регламент №966/2012 за всяка покана, както и 

че бивши членове на МИРГ, с право на глас при оценка на постъпили проектни предложения 

не се допускат като бенефициенти по проекти на МИРГ, след оттеглене на задълженията им 

като членове на МИРГ за срок от една година след оттегленето им. 

1. Финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на 

бюджета, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола, не 

предприемат каквито и да са дейности, които може да поставят собствените им интереси в 

конфликт с тези на Съюза.  

При наличие на такъв риск въпросното лице се въздържа от такива дейности и отнася въпроса 

до оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, който потвърждава в писмен вид дали 

съществува конфликт на интереси. Въпросното лице информира също така своя пряк 

ръководител. Ако бъде установен конфликт на интереси, въпросното лице спира всички свои 

дейности по случая. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити лично предприема 

по-нататъшни подходящи действия.  

2. За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и 

обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в 

OLAF* 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ; 
МЗХДФ “Земеделие” и 

ИАРА  

Екип за управление на МИРГ 
СИЛИСТРА, всички нейни членове, 

бенефициентите по индивидуалните 
проекти и гражданите на РО 



191 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, иконом ически интерес или всякакъв друг 

интерес, който е общ с този на получателя.  

3. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с 

член 210, с които се определя какво представлява конфликт на интереси, заедно с 

процедурата, която трябва да се следва в тези случаи. 

12. ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Съгласно чл. 44.1. на Регламента за ЕФР, помощта за устойчивото развитие на рибарските 

райони може да се отпуска за „насърчаване на междурегионално и транснационално 

сътрудничество между групи от рибарски райони, предимно чрез създаване на мрежи и 

разпространяване на добри практики“. В ПМДР 2014 – 2020 се предвижда мярка за помощ за 

осъществяването на съвместни дейности, в рамките на която ще се предоставя помощ на 

МИРГ в България да осъществяват сътрудничество с други рибарски групи, подпомагани по 

линия на ос 4 на ЕФР, като проектите за сътрудничество могат да започнат с една или повече 

други български рибарски групи или с една или повече групи от друга страна – членка на 

Европейския съюз.  Дейности ще целят създаването на критична маса за изпълнението на 

определени инициативи, които една единствена група не може да осъществи, като е важно по-

скоро да се реализира съвместен проект, а не само да се обменя опит.  

Според нормативните изискванията както и на Устава на МИРГ се предвижда да стане член на 

ФАРНЕТ – европейската мрежа на рибарските области и това предполага участие в общи 

дейности на пан-европейската мрежа, вкл. съвместни проекти, обмяна на добри практики, 

общи дейности за позициониране на сектор Рибарство в общия социално-икономически 

контекст както на национално, така и на европейско ниво. 

ФАРНЕТ провежда проучване между управляващите органи на програмите за развитие на 

сектор Рибарство в ЕС по отношение ангажиментите на всяка страна за подпомагане и 

финансиране на дейности за коопериране в рамките на ос 4. До края на м. април са получени 

16 отговора, вкл. и от България. Нашата страна е предвидила отделен бюджет за подкрепа на 

кооперирането между РГ в размер на 1,6 млн. евро, който ще се управлява на централно ниво 

и ще включва вкл. възможности за финансиране на подготвителни дейности за осъществяване 

на общите проекти.  

Разработеното и публикувано „Ръководство за установяване на сътрудничество между 

рибарските групи“, достъпно на страницата на ФАРНЕТ и ИАРА, много детайлно, ясно и 

практически насочено описва възможните начини на коопериране между групите, на всеки 

етап от тяхното функциониране, вкл. и между групи с опит и новосъздадени. 

МИРГ Силистра ще се възползва от всички инструменти на сътрудничеството – учебни 

посещения, стажове, обмен на информация и добри практики, организиране и респективно 

участие в тематични семинари и конференции, побратимяване. След като групата се 

стабилизира институционално и изгради механизмите за работа с местната общност по 

изпълнение на стратегията, ще се потърсят варианти за участие в т.нар. проекти за напреднало 

сътрудничество – т.е. да се направят общи инвестиции между партньорите в разработване или 

използване на продукт, техника, инструмент или услуга.  

След стартиране на дейностите на МИРГ, административният персонал ще разработи 

специална програма за сътрудничество, която ще представи на членовете групата и след 

тяхната санкция, ще подготви план за изпълнение, вкл. с идентифициране на възможните 
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финансови източници. 

13 ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Актуализиране на местната стратегия за развитие е допустимо при реда и условията на  

Предвидените за целта нормативни документи.  

Необходимостта от актуализиране на местната стратегия за развитие може да възникне  

при следните обстоятелства:  

промяна в мерките и дейностите на стратегията – отпадане на наличните и/или 

добавяне на нови.  

Тази промяна може да се наложи в следствие на появата на условия и фактори, които 

еднозначно налагат промяна за да се постигнат поставените цели. Тези фактори сще се 

дефинират след анализ на изпълнението на стратегията, който посочва, че досегашните мерки 

не са адекватни на местните нужди или потенциалните кандидати не внасят проекти към едни 

мерки, а има повишен интерес към други. Този анализ ще се проведе след изтичане на 1-вата 

година от особряване на стратегията, което е също и изискване на нормативните указания на 

МЗХ. 

промяна в бюджета, произтичаща от промяната в обхвата на мерките.  

Процедура за актуализиране на местната стратегия:  

o решение на управителния съвет на МИРГ да серазработи нов, актуализиран вариант на 

стратегията;  

o създаване на временен помощен орган – работна група за разработка на актуализацията, от 

членове и служители на сдружението;  

o разглеждане на актуализацията на заседание на УС за корекции и допълнения;  

o окончателно решение за внасяне на искане за актуализиране на стратегията от Общото 

събрание на МИРГ;  

o внасяне на актуализираната стратегия в ИАРА заедно с искане за изменение и/или 

допълнение на договора между МИРГ и ИАРА;  

o при положително становище от ИАРА – подписване на анекс към договора;  

o публично оповестяване на промените в изпълняваната стратегия чрез начини описани в 

комуникационния план.  

14 ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИКОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ 

МИРГ ще осигурява публичност:  

икономическите и социални партньори, организациите насърчаващи равенство между 

половете и неправителствени организации, включително занимаващи се с екология и туризъм, 

за възможностите, които предоставя Местната Стратегия и за правилата за получаване на 

финансиране;  

риноса на ЕС, ЕФР и ПМДР;  
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ПМДР в осъществяване на 

стратегията и за постигнатите резултати.  

За всички проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок 

след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ ще се поставя на видно 

място на обекта табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на 

оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ по ПМДР и ЕФР  

С цел осигуряване на публичност и прозрачност МИРГ ще публикува на електронната си 

страница следната информация за всеки проект:  

 

 

местната стратегия за 

развитие и проекта;  

развитие и проекта;  

 

През целия период от изпълнението на МСР ще се осъществява Комуникационна стратегия, 

която има своето визуално, вербално, събитийно и контекстно измерение. Тя ще бъде 

координирана с ИАРА.  

Цели на Комуникационната стратегия  

 

т към реализирането на приоритетите и 

целите.  

за по-добри условия за икономически растеж и заетост.  

Методи за реализация на Комуникационната стратегия и инструментариум  

- според изискванията на “Насоките на ЕС за визуална идентификация при 

външни действия” ще се съблюдава визуалната идентификация на ЕС, ЕФР и ПМДР и в 

същото време ще се постигне визия на МСР и проектите, изпълнявани чрез нея. Основен PR-

инструментариум: собствен уеб сайт на МИРГ и на бенефициентите по проектите; брошура, 

постер; видео клипове; специално оформление на изданията и документите, изготвяни във 

връзка с изпълнението на МСР и т.н.  

- контакти с медиите, интервюта, публикации, прес-лист и други.  

– организиране на работни срещи, тържества за откриване на обекти и др., 

за представяне и популяризиране на постиженията и за разпространение на резултатите сред 

РО.  

– информиране и популяризиране на целите и ефекта от изпълнението на 

МСР в различни други форми на текущата дейност на общинските администрации от община 

Силистра, на бенефициентите по проектите, на членовете на МИРГ като: конференции, 

семинари, изложби, чествания и други. 
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№  Комуникационни средства  Резултати  

 

1.  

 

Оформление на бланките за 

кореспонденция; на 

административните доклади 

и на проектна документация.  

Изготвени бланки за административните нужди на 

МИРГ. Лого на МИРГ. Документация за набиране и 

оценка на проекти  

 

2.  

 

Изготвяне на изявления за 

пресата (периодично). 

Съгласуване със служител на 

ИАРА.  

Прес-листи (съдържание: заглавие, цели на МИРГ, 

партньорство м/у ЕС и бенефициентите, най-важни 

факти за МИРГ и/или проекти, финансирани от МСР 

предистория и резултати, координати на лице за контакт; 

информация, че финансирането е осигурено от ЕС, ЕФР 

и ПМДР и размера на финансирането в евро и в лева; 

дата на изявлението.  

 

3.  

 

Изграждане, поддържане и 

актуализиране на 

високотехнологичен и 

интерактивен уебсайт.   

Уеб сайт на МИРГ  

 

4.  

 

Участие в изготвянето на 

отчети и доклади.  

Отчети и доклади  

 

5.  

 

Оформление на текущите 

материали, свързани с 

управлението и изпълнението 

на МСР.  

Архив  

 

6.  

 

Акумулиране на архив 

(печатни материали, снимки 

и т.н.).  

Архив  

 

7.  

 

Обозначаване на всички 

материали и оборудване със 

стикери с емблемата на ЕС, 

ЕФР и ПМДР поставени на 

видно място, заедно със 

следния текст: “Осигурено с 

подкрепата на ЕС, ЕФР и 

ПМДР”  

Стикери с обозначения на техниката  

 

8.  

Подготовка и издаване на 

брошури за текущото 

изпълнение на МСР  

Брошури (Задължителни елементи: основните елементи 

за визуална идентичност на ЕС – емблемата на ЕС и 

декларация относно отговорността: “Настоящата 

публикация е изготвена със съдействието на 
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 Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на 

тази публикация носи единствено: име на 

автора/наименование на изпълнителя/друг изпълняващ 

партньор”; Определение за ЕС/Програма на ЕС; Данни 

за МИРГ, лице за контакт, адрес, телефон, факс и ел. 

поща.  

 

9.  

 

Видеозаснимане и 

публикуване на клипове;  

Видео клипове  

15 ДОПЪЛНЯЕМОСТ И ОБВЪРЗАНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА С ДРУГИ 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО  

На територията на МИРГ Силистра НЕ Е установено съвпадение и/или наличие на 

Местна Инициативна Група (МИГ). 

Разработената Стратегия е съобразена с целите, поставени от други планове и стратегически 

документи, разработвани на национално, регионално и местно равнище, както и разработки и 

програми за територията на общината и областа. 

Местната стратегия за развитие не е документ, изолиран от останалите политики за развитие 

на местните общности. Стратегията има за цел да допълни другите съществуващи документи, 

касаещи местното икономическо и социално развитие на територията. Стратегията е свързана 

и допълва следните стратегически документи, касаещи рибарската област, а именно: 

 

на Европейския фонд за рибарство (ЕФР)  

 стратегически план за рибарството и аквакутурите 2014 – 2020  

 за развитие на община Силистра 

Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода (ОСРОС) 2014 - 2020 г.  

Стратегия за развитие на Община Силистра 2014 – 2020 г.  

Програма за управление на община Силистра 2014 – 2020г.;  

В тази връзка са взети под внимание:  

Национална Стратегическа Референтна Рамка 2020 г.  

Стратегическата цел на МСР на МИРГ допринася за изпълнение на стратегическите цели на 

Националната стратегическа референтна рамка 2020. Тя е обвързана и допринася за 

изпълнението на Цел 1 на НСРР „Повишаване на конкурентоспособността на икономиката с 

цел висок и устойчив растеж”, както и за постигане на Цел 2 на НСРР „Развитие на човешкия 

капитал за постигане на по-високи равнища на заетост, доходи и социална интеграция”.  

Областна стратегия за развитие на област Силистра за периода (ОСРОС) 2014 - 2020 г.  
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Стратегическата цел, приоритетите и цялостната стратегическата рамка на МСР на МИРГ са 

обвързани с визията, главната цел, стратегически цели и приоритетите на ОСРОС 2014 – 2020 

г., като са конкретизирани за условията на общини Силистра.  

При разработката на Стратегията на МИРГ специално внимание е отделено на приоритет 5 на 

областната стратегия: развитие на селските райони, горското стопанство, рибарство и 

аквакултури.  

Стратегия за развитие на Община Силистра 2014 – 2020 г.  

Стратегията за местно развитие за територията на МИРГ отчита и доразвива заложените цели, 

приоритети и мерки за изпълнение в приетите стратегически документи на трите общини на 

територията. Така например поставената цел в МСР идеално допълва Стратегическа цел 1 от 

Плана за развитие на Община Силистра 2014 – 2020 г.: „Община Силистра – водеща 

туристическа дестинация на Дунавския регион в границите на България и , просперираща зона 

на стабилна икономика, базирана върху устойчив туризъм, плодородни земи и уникалната 

атрактивност на дунавското крайбрежие, зона, осигуряваща сигурност, богата духовност, 

съхранена околна среда и достойнажизнена кариера за своите обитатели“. 

Главната цел от Общинския план за развитие на община Силистра „Постигане на устойчиво и 

балансирано развитие на общината, чрез стабилно повишаване на производителността на 

труда във всички сектори на икономиката и управлението с акцент върху туризма, 

рационалното използване на наличния ресурсен потенциал и значимо подобряване качеството 

на жизнената среда и живота на хората”, както и поставените стратегически цели рефлектират 

в поставената цел в МСР за територията на МИРГ. 

Програма за управление на община Силистра 2014 – 2020г.;  

Стратегическата цел на МСР намира отражение в стратегическите цели за развитие на община 

Силистра от Програмата за управление за периода 2014 – 2020 г., а именно:  

1. Постигане устойчиво икономическо развитие при щадящо използване на местните ресурси;  

2. Осигуряване качество на живот, съответстващо на стандартите на Европейския съюз. 

рограма Морско дело и рибарство (ПМДР) и политиката на Европейския фонд за 

рибарство (ЕФР)  

Стратегическите цели на МСР на МИРГ допринасят и напълно кореспондират със 

стратегическите цели на Оперативна Програма Морско дело и рибарство (ПМДР) и 

политиката на Европейския фонд за рибарство (ЕФР), които са:  

Главна цел: Превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран 

на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството 

на живот в рибарските области.  

Основни цели:  

Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на рибарския сектор.  

Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство.  

Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри 

качеството на живот в тях.  
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Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата 

политика по рибарството на ЕС.  

Националният стратегически план за рибарството и аквакутурите 2014 – 2020  

Стратегическите цели и приоритети на МСР на МИРГ допринасят и напълно кореспондират 

със стратегическите приоритети на Националният стратегически план за рибарството и 

аквакутурите 2014 – 2020:  

 

 

 

 на балансирано териториално развитие. 

16. МЕСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ 

НА ЕС 

16.1.  Равенство на половете и липса на дискриминация 

Равенството между жените и мъжете е една от основните хоризонтални политики на 

Европейския съюз, развита с измененията в Договорите на ЕС. 

Принципът за равно заплащане за равен труд на мъжете и жените е залегнал в Договорите за 

създаването на Европейската общност. Първите директиви за изпълнение на този принцип са 

приети на основание член 308 (допълнителни правомощия), член 94 (сближаване на 

законодателството) и член 137 (здравословни и безопасни условия на труд) на Римския 

договор. 

Договорът от Амстердам превръща принципа за равенството между мъжете и жените в цел и 

основополагащ принцип на Общността (член 2). Член 3, параграф 2 също така възлага на 

Общността задачата да интегрира равенството между половете във всички свои дейности. 

Договорът от Амстердам разширява правната основа за утвърждаване на равенството между 

мъжете и жените и въвежда нови елементи от първостепенна важност. Член 13 предвижда 

борба срещу всички форми на дискриминация, а членове 137 и 141 дават възможност на ЕС да 

действа не само по отношение на равното заплащане, но и на по-широка основа за равни 

възможности и равно третиране във връзка със заетостта и труда. В тези рамки член 141 

разрешава положителна дискриминация в полза на жените. 

Договорът от Лисабон засилва принципа за равенството между жените и мъжете, като го 

включва в целите и ценностите на Съюза (член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз) и като предвижда интегриране на въпроса за равенството между мъжете и 

жените във всички области (член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз). 

Новост в тази политика е Стратегията на Европейската комисия за равенство на половете, 

оповестена на 22.09.2010 г. в Страсбург.  

Изпълнението на местната стратегия за развитие на МИРГ Силистра ще се извършва в пълно 

съобразяване със Закона за защита от дискриминация на Република в България. 

МИРГ като работодател ще прилага принципите за равенство на половете и липсата на 

дискриминация при организиране на подбор и назначаване на персонала, както и при 

привличането на външни експерти. 



198 

  
 

 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра № BG14MFOP001-4.001-0008”, 

финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за морско дело и рибарство. 
. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

Политиката за равенство на половете ще бъде изрично упоменати в обявите за работа или 

набирането на експерти.  

Политиката ще бъде отразена в специален документ, подписан от председателя на УС, който 

ще бъде публикуван на сайта на сдружението и поставен на публично място в офиса. 

Основна цел на политиката за равни възможности и равнопоставеност на половете на МИРГ 

Силистра е да оповести отговорностите на организацията като работодател, който предоставя 

справедливо отношение към всички служители и външни експерти. На практика това 

означава, че: 

 Заплащането за равен труд не се влияе от принадлежността си към пол, етническа група, 

политически убеждения, религия, увреждания, сексуална ориентация; 

 Решенията за наемане на работа, повишаване, участие в обучителни инициативи и 

личностно развитие ще се вземат ще се вземат изцяло по причини, свързани с работата и 

професионалните постижения 

МИРГ ще прилага принципите на равните възможности и липсата на дискриминация във 

всички аспекти на своята работа и във всички органи. МИРГ ще взема под внимание сигнали 

за дискриминация и при установена основателност, ще прилага мерки за отстраняването на 

проявленията. Ръководителите и служителите ще бъдат задължени да прилагат принципите за 

равни възможности и липса на дискриминация в своята работа и да не преследват тези, които 

подават жалби за случаи на дискриминация.  

Другата гледна точка към тази хоризонтална политика на ЕС изисква МИРГ Силистра да 

възприеме специална практика при оценка на кандидатстващите проекти, които ще получават 

предимство, ако предлагат действия в полза на жените и на хората в неравностойно 

положение – например, заетост, квалификация и т.н. Спазването на тази политика ще бъде 

обект на проверка при мониторинг посещенията на проектите чрез преглед на документи и 

разговори с преки бенефициенти. 

16.2 Устойчиво развитие и опазване на околната среда 

Устойчивото развитие, разглеждано като баланс между икономическия растеж и качеството на 

околната среда, е дефинирано през 1972 г. в Стокхолмската конференция по околна среда. 

През 1983 г. ООН създава Световна комисия по околната среда и развитието. 

През 1992 г. Конференцията на ООН за околна среда и развитие в Рио де Жанейро, Бразилия, 

приема няколко основополагащи документа: 

- Декларация за околната среда и развитието с 27 принципа, които да залегнат в политиката на 

държавите 

- „Дневен ред 21 век” – програма за постигане на устойчиво развитие от социална, 

икономическа и екологична гледна точка. 

При изпълнение на своята местна стратегия за развитие МИРГ Силистра ще спазва 

международно приетите принципи на устойчиво развитие.  

Акцент в изпълнението на местната стратегия за развитие ще бъде поставен върху следните 

елементи, които произтичат от Европейската стратегия за устойчиво развитие (приета през 

юни 2006 г.): 

- активизиране на усилията в сферата на околната среда за защита на 
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биологичното разнообразие и опазването на водите и други природни ресурси. 

Този принцип възниква от факта, че РО се намира в територия, която е уникална с природните 

си дадености и поради това поставя редица задължения и предизвикателства пред 

съчетаването на икономическите дейности с опазването на околната среда – например, 

рибарството и защитените територии. 

- запазване и увеличаване на биологичното разнообразие, подобряване на 

състоянието и баланса на екосистемите. 

Този принцип произтича от обстоятелствата, че влошеното състояние на природните системи 

се отразяват негативно върху качеството на живота и възпрепятстват възходящото 

икономическо развитие. Той е следствие от дългогодишно неглижиране на мерките за 

опазване на биологичното разнообразие и прилагането на дейности, които системно го 

разрушават – например, траленето за рапани. 

За да се придържа към политиката за опазване на околната среда МИРГ Силистра ще 

предприеме конкретно следното: 

- обучителни инициативи, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната 

среда; 

- ясни доказателства от кандидатстващите проекти, че дейностите не влияят негативно 

върху природата; 

- предимство при оценката на проекти, които влияят позитивно върху околната среда и 

биологичното разнообразие; 

- мониторинг проверки за спазването на принципите за опазване на околната среда и 

биологичното разнообразие.  

16.3 Иновации 

Стратегията Европа 2020 формулира 3 подсилващи се взаимно приоритета за Европейския 

съюз в периода до 2020 год.: 

o интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

o устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с 

по-ефективно използване на ресурсите;  

o приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да 

доведе до социално и териториално сближаване. 

По-долу са формулирани някои определения, които ще улеснят както бъдещите бенефициенти 

на местната стратегия за развитие в МИРГ Силистра, така и експертите оценители, да 

преценят как и до каква степен проектите се вписват в политиката на ЕС за иновациите.  

Иновацията е нов начин за правене на нещо. Тя може да се отнася както за малки 

подобрения и изменения, така и за радикални и революционни промени в мисленето, 

продуктите, процесите или организациите.  В икономиката иновациите трябва да увеличат 

полезната стойност.  Целта на иновациите е положителна промяна, която да направи някой 

или нещо по-добро.   

Иновацията е осъществяване на нови идеи,  носещи печалба и създаващи нова стойност чрез 

положителна промяна  в организацията, обществото или пазара.  
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Къде бихме могли да търсим прилагането на този принцип:  

• Иновацията, като резултат или постижение 

Иновацията е нов продукт или услуга, нов производствен технологичен процес, нова 

структура или административна система, нов план или нова програма, отнасяща се до 

членовете на организацията. 

• Иновацията от гледна точка на производството 

Тези иновации са от традиционен тип: продуктови иновации, технологични иновации, 

иновации на процеси 

Иновацията от гледна точка на продуктите 

Продуктово разширение – същият базов продукт с модификации; идентичен продукт в 

различни сегменти; 

Нов продукт-платформа – това е нов продукт, от който са възможни разширения; 

Нови за фирмата продукти – това е продукт, който компанията ще произвежда за първи път, 

но има съществуващ пазар; 

Нов за света продукт – този продукт никога не е произвеждан преди; няма съществуващ пазар. 

Иновацията като процес 

Това са възможностите и мисловния капацитет, който имаме, да си представяме коренно 

различни концепции или коренно нови начини за разграничаване на съществуващи модели. 

o Иновация от гледна точка на управлението 

Управленски иновации – как ще управляваме проекта си; 

Организационни иновации – по какъв начин ще организираме изпълнението на дейностите. 

o Иновация от гледна точка на бизнес идеите   

16.4 Синхронизация със Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж в ЕС 

Три приоритета ще бъдат следвани от МИРГ Силистра в съответствие с „Европа 2020“1: 

– интелигентен растеж — изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

– устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с 

по-ефективно използване на ресурсите; 

– приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава 

условия за социално и териториално сближаване. 

Тези елементи се допълват взаимно; те предлагат визия за социална пазарна икономика на 

Европа за 21-ви век. 

Съществува широк консенсус относно виждането, че за да насочва нашите усилия и напредък, 

ЕС трябва да се договори за ограничен брой водещи цели за 2020 г. Тези цели трябва да бъдат 

представителни за темата за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Те трябва да бъдат измерими, да отразяват разнообразието в ситуациите на държавите – 

членки и да се основават на достатъчно надеждни данни, които да позволят сравняване. На 
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основата на тези критерии бяха избрани следните цели, като тяхното достигане ще бъде от 

критично значение за успеха ни до 2020 г.: 

– Нивото на заетостта на населението на възраст 20—64 години трябва да нарасне от 

сегашните 69 % до поне 75 %, включително чрез по-голямо участие на жените, по – 

възрастните работници и по-добрата интеграция на мигрантите в работната сила. 

– Понастоящем ЕС има за цел да инвестира 3 % от БВП в НРД. Тази цел успя да фокусира 

вниманието върху нуждата от инвестиции на публичния и частния сектор в НРД, но тя се 

съсредоточава по-скоро върху ресурсите, отколкото върху ефекта. Съществува ясна 

необходимост от подобряване на условията за частната НРД в ЕС и по-голямата част от 

мерките, предложени в настоящата стратегия, ще направят това. Ясно е освен това, че ако 

разглеждаме заедно НРД и иновации, ще получим по – широк набор от разходи, което би било 

по-подходящо за стопанските операции и стимулите за производителността. Комисията 

предлага 3 %-ната цел да бъде запазена, като в същото време бъде разработен индикатор, 

отразяващ интензитета на НРД и иновациите. 

– Емисиите на въглероден диоксид трябва да намалеят поне с 20 % в сравнение с нивата от 90-

те години или с 30 % при наличието на подходящите условия2; делът на възобновяемите 

енергийни източници в крайното ни енергийно потребление трябва да нарасне до 20 %, а 

енергийната ни ефективност — с 20 %. 

– Цел по отношение на постигнатото образователно ниво, отразяваща проблема с 

преждевременно напускащите училище: намаляване на техния брой на 10 % от сегашните 15 

% и същевременно увеличаване на дела на населението на възраст 30—34 години със 

завършено висше образование от 31 % най-малко на 40 % през 2020 г. 

– Броят на европейските граждани, които живеят под националните прагове на бедността, 

трябва да бъде намален с 25%, с което над 20 млн. души ще бъдат извадени от ситуацията на 

бедност 3. 

Тези цели са взаимозависими. По-добрите образователни нива например подобряват 

предпоставките за реализация на пазара на труда, а постигнатият напредък по отношение на 

повишаване на нивата на заетост спомага за намаляване на бедността. По-добри възможности 

за НРД и за иновации във всички икономически сектори в съчетание с повишена ефективност 

на ресурсите ще подобрят конкурентоспособността и стимулират създаването на работни 

места. Инвестициите в по-чисти, нисковъглеродни технологии ще помогнат на нашата околна 

среда, ще спомогнат за борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански 

възможности и възможности за заетост. Постигането на тези цели трябва да мобилизира 

нашето колективно внимание. За да променим сегашното отношение и практики в ЕС са 

нужни силно лидерство, ангажираност и ефективен механизъм за достигане на целите с цел 

постигане на резултатите, обобщени в тези цели. 

Целите са представителни, т.е. те не са изчерпателни. Те представляват общ поглед за това, 

къде Комисията би желала да види ЕС по отношение на ключови параметри до 2020 г. Те не 

представляват подход „един размер, подходящ за всички”. Всяка държава-членка е различна и 

ЕС-27 е много по-разнообразен отколкото беше преди едно десетилетие. Въпреки различните 

нива на развитие и стандарт на живот Комисията смята предложените цели за подходящи за 

всички държави-членки — стари и нови. От инвестирането в НРД и иновации, образование и 

технологии за ефикасно използване на ресурсите ще бъдат облагодетелствани традиционните 

сектори, селските райони, както и икономиките на услугите, характеризиращи се с високи 
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умения. То ще насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване. За да 

гарантира, че всяка държава-членка ще пригоди стратегията „Европа 2020“ към своята 

специфична ситуация, Комисията предлага тези цели на европейско равнище да бъдат 

трансформирани в национални цели и в начини за тяхното постигане, за да отразят 

моментната ситуация на всяка държава-членка и нейното ниво на амбиция като част от по-

широките усилия на ЕС за постигането на тези цели. В допълнение към усилията на 

държавите-членки Комисията ще предложи редица амбициозни действия на европейско 

равнище, предназначени да поставят ЕС на нов, по-устойчив път на растеж. Това съчетание от 

усилия на европейско и национално ниво трябва взаимно да се допълват. 

Интелигентен растеж — икономика, основаваща се на знания и иновации 

Интелигентният растеж означава да подобрим знанията и иновациите като водещи фактори за 

нашия бъдещ растеж. Това изисква да подобрим качеството на нашето образование, да 

подобрим нашите постижения в областта на научните изследвания, да насърчим 

разпространението на иновациите и знанията в рамките на Съюза, като използваме в 

максимална степен информационните и комуникационните технологии и гарантираме 

превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които създават растеж, 

качествени работни места и помагат за разрешаването на европейските и световните 

предизвикателства пред обществото. Но за да постигнем успех, тези усилия трябва да бъдат 

съчетани с предприемачество и финансови ресурси и да бъдат фокусирани върху нуждите на 

клиентите и пазарните възможности. 

Европа трябва да предприеме действия: 

– иновации: разходите за НРД в Европа са под 2 % в сравнение с 2,6 % в САЩ и 3,4 %в 

Япония, главно в резултат на по-ниските равнища на частните инвестиции. Не трябва обаче да 

се вземат предвид само абсолютните стойности на разходите за НРД. 

Европа трябва да се съсредоточи върху ефекта и структурата на разходите за научни 

изследвания и да подобри условията за НРД на частния сектор в ЕС. С по-ниския ни дял на 

предприятия в областта на високите технологии може да бъде обяснена половината от 

разликата със САЩ. 

– образование, обучение и образование през целия живот: една четвърт от всички ученици се 

затрудняват да четат, а един на всеки седем прекъсват образованието и обучението си 

преждевременно. Около 50 % достигат средни нива на образование, но обикновено това е 

недостатъчно да отговори на нуждите на трудовия пазар. По – малко от един на всеки трима 

души на възраст 25—34 години има висше образование в сравнение с 40 % в САЩ и над 50 % 

в Япония. Според шанхайския индекс само два европейски университета са сред най-добрите 

20 в света. 

– цифрово общество: световното търсене на информационни и комуникационни технологии 

има пазарна стойност от 2000 млрд. EUR, но едва една четвърт от тази стойност се дължи на 

европейски фирми. Европа изостава също така по отношение на високоскоростния интернет, 

което се отразява на нейните възможности за иновации, включително в селските райони, както 

и на разпространението на знания по интернет и онлайн търговията със стоки и услуги. 

Действията в рамките на този приоритет ще активизират иновационния капацитет на Европа, 

като подобрят резултатите в образованието и качеството и резултатите на учебните заведения, 

и като се възползват от икономическите и социалните ползи на цифровото общество. Тези 

политики трябва да бъдат осъществени на регионално, национално и европейско равнище. 
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Водеща инициатива: „Съюз за иновации“ 

Целта на тази инициатива е да пренасочи политиката на НРД и иновациите към 

предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество, като например изменението 

на климата, енергийната ефективност и ефективността на използването на ресурсите, 

здравните и демографските промени. Всички връзки в иновационната верига — от етапа, в 

който няма видими приложения за научните резултати, до тяхната комерсиализация — трябва 

да бъдат заздравени. 

На ниво ЕС Комисията ще работи, а респективно и МИРГ СИЛИСТРА ще се съобрази и с: 

– за завършване на Европейското изследователско пространство, за разработване на програма 

за стратегически изследвания, която се съсредоточава върху предизвикателства като 

енергийна сигурност, транспорт, изменение на климата и ефективно използване на ресурсите, 

здравеопазване и застаряване на населението, производствени методи и управление на земята, 

които щадят околната среда, и за интензифициране на съвместното програмиране с 

държавите-членки и регионите; 

– за подобряване на рамковите условия за бизнеса за иновации (като създаде единния патент 

на ЕС и специализиран патентен съд, модернизира рамката за авторски права и търговски 

марки, подобри достъпа на МСП до защита на интелектуалната собственост и ускори 

въвеждане на стандарти за оперативна съвместимост; за подобряване на достъпа до капитал и 

пълноценно използване на политики от страна на търсенето, например посредством тръжни 

процедури и разумно регулиране); 

– за стартиране на „европейски партньорства за иновации“ между ЕС и партньорите на 

национално равнище с цел ускоряване развитието и използването на технологиите, което е 

необходимо за посрещането на установените предизвикателства. Първите от тях ще включват: 

„изграждане на биоикономика до 2020 г.“, „ключовите технологии, които ще позволят 

очертаването на индустриалното бъдеще на Европа“ и „технологии, които да позволят на 

възрастните хора да живеят самостоятелно и да бъдат активна част от обществото“; 

– за преразглеждане и доразвиване на ролята на инструментите на ЕС за насърчаване на 

иновациите (например структурните фондове, фондовете за развитие на селските райони, 

рамковата програма на Общността за научни изследвания и развойна дейност, рамковата 

програма за иновации (CIP), Европейския стратегически план за енергийните технологии“ 

(План SET)), включително чрез по-тясно сътрудничество с ЕИБ и рационализиране на 

административните процедури, с което да бъде улеснен достъпът до финансиране, по-

конкретно за МСП, и да бъдат въведени иновативни механизми за стимулиране, свързани с 

глобалния пазар на въглерод, а именно за онези, които бързо постигат целите; 

– за насърчаване на партньорствата за знание и засилване на връзките между образование, 

стопанска дейност, научни изследвания и иновации, в това число чрез EIT, и за насърчаване на 

предприемачеството чрез подпомагане за млади иновативни предприятия.__ 

На национално равнище държавите – членки трябва: 

– да реформират националните (и регионалните) системи на НРД и иновациите, за да насърчат 

върховите постижения и интелигентната специализация, да засилят сътрудничеството между 

университетите, науката и изследванията и стопанските оператори, да приложат съвместно 

програмиране и да подобрят трансграничното сътрудничество в области, в които ЕС има 
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добавена стойност, и да адаптират съответно националните процедури за финансиране, както 

и да осигурят разпространението на технологии по цялата територия на ЕС; 

– да гарантират достатъчна наличност на кадри с научно, математическо и инженерно 

образование и да фокусират училищните програми върху творчеството, иновациите и 

предприемачеството; 

– да приоритизират разходите за знания, включително като използват данъчни стимули и 

други финансови инструменти за насърчаване на повече частни инвестиции в НРД. 

Водеща инициатива: „Младеж в движение“ 

Целта е да бъдат подобрени резултатите и международната привлекателност на висшите 

учебни заведения в Европа и да бъде повишено цялостното качество на всички равнища на 

образование и обучение в ЕС, като се съчетаят върхови постижения и равенство, насърчава се 

студентската и стажантската мобилност и се подобрят възможностите за реализация на 

младите хора. 

На ниво ЕС Комисията ще работи: 

– за интегриране и засилване на програмите на ЕС в областта на мобилността, университетите 

и изследователите (като например Еразмус, Еразмус Мундус, Темпус и Мария Кюри) и за 

установяване на връзка между тях и националните програми и ресурси; 

– за интензифициране на програмата за модернизация на висшето образование (учебна 

програма, управление и финансиране), включително чрез съпоставяне на резултатите на 

университетите и образователните резултати в глобален контекст; 

– за намиране на начини за насърчаване на предприемачеството чрез програми за мобилност 

за млади професионалисти; 

– за насърчаване на признаването на неофициалното и неформалното обучение; 

– за разработване на политики за очертаване на рамка за заетост сред младежта, насочени към 

намаляване на процента на безработица сред младите хора. Това ще насърчи, заедно с 

държавите – членки и социалните партньори, навлизането на младите хора на пазара на труда 

чрез обучение на работното място, практики и други форми на трудов опит, включително чрез 

схема („Твоята първа работа с EURES“), която има за цел да подобри възможностите за работа 

за младите хора, като насърчи мобилността в ЕС; 

На национално равнище държавите – членки трябва: 

– да осигурят ефективно инвестиране в образователните системи и системите на обучение на 

всички равнища (от предучилищна възраст до висше образование); 

– да подобрят резултатите в сферата на образованието, като обърнат внимание на всеки 

сегмент (предучилищна възраст, начално, средно и висше образование) в рамките на 

интегриран метод, обхващащ ключови компетенции и целящ да намали преждевременното 

напускане на училище; 

– да повишат отвореността и пригодността на образователните системи, като изградят 

национални квалификационни рамки и съгласуват по-добре образователните резултати с 

нуждите на пазара на труда. 

– да подобрят излизането на младите хора на пазара на труда чрез интегрирани действия, 

включващи насоки, съвети и обучение на работното място. 
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Водеща инициатива: „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ 

Целта е да бъдат постигнати устойчиви икономически и социални ползи от единен цифров 

пазар, който се основава на бърз и високоскоростен интернет и оперативно съвместими 

приложения, широколентов достъп до интернет за всички до 2013 г., достъп до по-

високоскоростен интернет (от най-малко 30 Mbps) до 2020 г. и ползването на поне 50 % от 

европейските домакинства на интернет връзка от над 100 Mbps. 

На ниво ЕС Комисията ще работи: 

– за предоставяне на стабилна нормативна рамка, която стимулира инвестиции в отворена и 

конкурентноспособна инфраструктура на високоскоростен интернет и в свързани услуги; 

– за разработване на ефикасна честотна политика; 

– за улесняване използването на структурните фондове на ЕС в преследването на целите на 

тази програма; 

– за създаване на истински единен пазар на онлайн съдържание и услуги (в това число на 

неограничени и сигурни европейски мрежови услуги и пазари на цифрово съдържание с 

високо равнище на доверие и увереност, балансирана нормативна рамка с ясни режими по 

отношение на правата, насърчаване на многотериториални лицензи, подходяща защита и 

възнаграждения за държателите на права и активна подкрепа за цифровизацията на богатото 

културно наследство на Европа, и за оформянето на глобалното управление на интернет; 

– за реформиране на фондовете за научноизследователска дейност и иновации и нарастване на 

финансовата подкрепа в областта на ИКТ с цел засилване на технологичната мощ на Европа в 

ключови стратегически области и създаване на условия за това бързоразвиващите се МСП да 

заемат челна позиция на нововъзникващите пазари и за насърчаване иновациите в ИКТ във 

всички стопански сектори; 

– за насърчаване на интернет достъпа и използването на интернет от всички европейски 

граждани, и по – специално чрез действия за насърчаване на цифровата грамотност и 

достъпност 

На национално равнище държавите – членки трябва: 

– да разработят оперативни стратегии за високоскоростен интернет и да се насочат към 

публично финансиране, включително структурните фондове, в области, чиито нужди не са 

задоволени изцяло от частни инвестиции; 

– да установят нормативна рамка за координиране на публичните дейности с цел намаляване 

на разходите за развитието на мрежата; 

– да насърчат използването на модерни, достъпни онлайн услуги (като например електронно 

правителство, електронен здравен портал, „интелигентен дом“, цифрови умения, сигурност). 

Устойчив растеж — насърчаване на по – екологична и по – конкурентноспособна 

икономика, която използва по-ефективно ресурсите 

Устойчив растеж означава създаване на устойчива и конкурентноспособна икономика, 

използваща ресурсите по ефективен начин, при която водещата позиция на Европа допринася 

към състезанието за развой на нови процеси и технологии, като включва екологични 

технологии и ускорява разгръщането на интелигентни мрежи, използващи ИКТ, 

оползотворява мрежи от нивото на ЕС и укрепва конкурентните предимства на нашите 
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стопански дейности, особено в производството и в рамките на нашите МСП, както и чрез 

подпомагане на потребителите да ценят ефективното използване на ресурсите. Такъв подход 

ще помогне на ЕС да просперира в свят с ниски въглеродни емисии и ограничени ресурси, 

като същевременно се предотвратява влошаването на околната среда, загубата на биологично 

разнообразие и неустойчивото използване на ресурсите. Той също ще насърчи 

икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

Европа трябва да предприеме действия: 

– Конкурентоспособност: ЕС е постигнал просперитет чрез търговия, износ в целия свят и 

внос на суровини и готови стоки. Изправени пред силен натиск на износните пазари, ние 

трябва да подобрим конкурентоспособността си по отношение на нашите основни търговски 

партньори чрез по-висока производителност. Ще трябва да обърнем внимание на 

относителната конкурентоспособност в еврозоната и в ЕС в по-широк план. ЕС беше пионер в 

екологичните решения, но неговото предимство беше оспорено от ключови конкуренти, по 

специално Китай и Северна Америка. ЕС следва да запази водещата си позиция на пазара за 

екологични технологии като начин за осигуряване на ефективно използване на ресурсите в 

цялата икономика, като същевременно премахва критически точки в ключови мрежови 

инфраструктури, подпомагайки с това нашата промишлена конкурентоспособност. 

– Борбата срещу изменението на климата: Постигането на нашите климатични цели означава 

по-бързо значително намаляване на емисиите през следващото десетилетие в сравнение с 

миналото десетилетие и пълно оползотворяване на потенциала на новите технологии като 

възможностите за улавяне и отвеждане на въглерода. Подобряването на ефективното 

използване на ресурсите ще помогне значително за ограничаване на емисиите, спестяване на 

пари и засилване на икономическия растеж. Всички сектори на икономиката, не само тези с 

високи емисии, са засегнати.Също така трябва да укрепим устойчивостта на нашите 

икономики срещу климатичните рискове и способността си за предотвратяване и отговор на 

катастрофи. 

– Чиста и ефективна енергия: Постигането на нашите енергийни цели би могло да доведе до 

60 млрд. EUR по-малко внос на нефт и газ до 2020 г. Това представлява не само финансови 

икономии; това е съществено за нашата енергийна сигурност. По – нататъшен напредък в 

интеграцията на европейския енергиен пазар може да добави допълнителни 0,6 % до 0,8 % 

към БВП. Постигането на целта на ЕС от 20 % възобновяеми източници на енергия само по 

себе си има потенциал да създаде повече от 600 000 работни места в ЕС. Като се добави целта 

от 20 % за енергийна ефективност става дума за доста над 1 млн. нови работни места. 

Действията по този приоритет ще изискват прилагане на нашите ангажименти за 

намаляванена емисиите по начин, който увеличава максимално ползите и свежда до минимум 

разходите, включително чрез разпространение на иновативни технологични решения. Също 

така следва да се стремим да отделим растежа от използването на енергия и да се превърнем в 

икономика, която оползотворява ресурсите по по-ефективен начин, което не само ще даде на 

Европа конкурентно предимство, но и ще намали нейната зависимост от чужди източници на 

суровини и стоки.  

Водеща инициатива: „Европа за ефективно използване на ресурсите“ 

Целта е да се подкрепи преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии, която 

използва по ефективен начин всички ресурси. Целта е да се отдели нашият икономически 
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растеж от използването на ресурси и енергия, да се намалят емисиите на CO2, да се засили 

конкурентоспособността и да се насърчи по-голямата енергийна сигурност. 

На равнище ЕС Комисията ще работи: 

– за мобилизиране на финансовите инструменти на ЕС (напр. развитие на селските райони, 

структурни фондове, рамкова програма за изследвания и развой, Трансевропейските мрежи, 

Европейската инвестиционна банка) като част от последователна стратегия за финансиране, 

която обединява европейското и националното обществено и частно финансиране; 

– за укрепване на рамка за използване на инструменти, основани на пазара (напр. търговия с 

емисии, преразглеждане на енергийното облагане, рамка за държавна помощ, която насърчава 

по-широкото използване на екологични обществени поръчки); 

– за представяне на предложения за модернизиране и изграждане на невъглероден 

транспортен сектор за постигане на повишена конкурентоспособност. Това може да се 

постигне чрез комбинация от мерки, напр. инфраструктурни мерки като ранно използване на 

мрежова инфраструктура за придвижване чрез електроенергия, интелигентно управление на 

трафика, подобрена логистика, стремеж към намаляване на емисиите на CO2 за автомобили, за 

авиационния и морския сектор, включително стартиране на широкомащабна европейска 

инициатива за екологични автомобили, което ще спомогне за насърчаване на нови технологии, 

включително задвижваните с електричество и хибридни автомобили чрез комбинация от 

изследвания, определяне на общи стандарти и развитие на необходимата инфраструктурна 

поддръжка; 

– за ускоряване на изпълнението на стратегически проекти с висока добавена стойност за 

Европа, насочени към критически точки, в частност трансгранични отрязъци и интермодални 

възли (градове, пристанища, логистични платформи); 

– за завършване изграждането на вътрешен енергиен пазар и изпълнението на плана за 

стратегически енергийни технологии, като се насърчават възобновяемите източници на 

енергия на единния пазар; 

– за представяне на инициатива за превръщане на мрежите на Европа, включително 

трансевропейските енергийни мрежи, в европейска супермрежа, „интелигентни мрежи“ и 

междинни връзки, по-специално от източници на възобновяема енергия към мрежата (с 

подкрепа от структурните фондове и Европейската инвестиционна банка). Това включва 

насърчаване на инфраструктурни проекти от основно стратегическо значение за ЕС в 

регионите на Балтийско море, Балканите, Средиземно море и Евразия; 

– за приемане и изпълнение на преразгледан план за действие за енергийна ефективност и за 

насърчаване на значима програма по ефективност на ресурсите (подкрепяща МСП и 

домакинствата) чрез използване на структурни и други средства за мобилизиране на ново 

финансиране чрез съществуващи много успешни модели на иновационни схеми за 

инвестиции; това би следвало да насърчи промени в моделите на потребление и производство; 

– за установяване на визия за структурните и технологичните промени, необходими за 

преминаване към нисковъглеродна икономика, използваща ефективно ресурсите и устойчива 

на климата, до 2050 г., което ще позволи на ЕС да постигне целите си за намаляване на 

емисиите и за биологично разнообразие; това включва предотвратяване и отговор на бедствия, 

впрягане на ползите от сближаването, селскостопанската политика, политиката за развитие на 

селските райони и морската политика за реагиране на изменението на климата, особено чрез 
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мерки за адаптация, основани на по – ефективно използване на ресурсите, което ще допринесе 

също за подобряване на сигурността на прехраната в световен мащаб. 

На национално равнище държавите-членки трябва: 

– постепенно да спрат субсидиите, вредни за околната среда, като ограничат изключенията до 

хора със социални потребности; 

– да използват инструменти, основани на пазара, като данъчни поощрения и обществени 

поръчки за адаптиране на методите за производство и потребление; 

– да развият интелигентни, усъвършенствани и изцяло свързани помежду си транспортни и 

енергийни инфраструктури и да използват напълно ИКТ; 

– да осигурят координирано изпълнение на инфраструктурни проекти, в рамките на основната 

мрежа на ЕС, които допринасят значително за ефективността на цялата транспортна система 

на ЕС; 

– да поставят ударение върху транспорта в градска среда, който генерира голяма част от 

претовареността и емисиите; 

– да използват регулиране, стандарти за строително изпълнение и инструменти, основани на 

пазара, като данъчно облагане, субсидии и обществени поръчки, за да намалят използването 

на енергия и ресурси и да използват структурните фондове за инвестиции в енергийна 

ефективност в обществените сгради и в по-ефективно рециклиране; 

– да поощрят инструментите, спестяващи енергия, като тези основани на използването на 

ИКТ, които биха могли да повишат ефективността в сектори, интензивно използващи енергия. 

Водеща инициатива: „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ 

Промишлеността и особено МСП бяха поразени тежко от икономическата криза и всички 

сектори са изправени пред предизвикателството на глобализацията и приспособяването на 

производствените си процеси към икономиката с ниски въглеродни емисии. Въздействието на 

тези предизвикателства ще се различава в отделните сектори — на някои от тях ще се наложи 

да „преоткрият“ себе си, а за други тези предизвикателства ще представят нови възможности 

за стопанска дейност. Комисията ще работи в тясно сътрудничество със заинтересовани 

страни в различни сектори (бизнес, профсъюзи, академични среди, НПО, организации на 

потребителите) и ще изготви рамка за модерна индустриална политика в подкрепа на 

предприемачеството, за насочване и подпомагане на промишлеността да се подготви за тези 

предизвикателства, за поощряване на конкурентоспособността на европейските основни, 

произвеждащи индустрии и услуги и да им помогне да се възползват от възможностите на 

екологичната икономика. Рамката ще бъде насочена към всички елементи на все по-

международната верига на стойностите от достъп до суровини до услуги след продажбата. 

На равнище ЕС Комисията ще работи: 

– за установяване на индустриална политика, създаваща най-добрата среда за поддържане и 

развитие на силна, конкурентна и диверсифицирана индустриална основа в Европа, както и 

подкрепа на прехода на производствените сектори към по-голяма енергийна и ресурсна 

ефективност; 
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– за развитие на хоризонтален подход към индустриалната политика, съчетаващ различни 

инструменти на политиката (напр. „интелигентно“ регулиране, модернизирани правила за 

обществени поръчки, конкуренция и определяне на стандарти); 

– за подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП, включително чрез намаляване на 

разходите по трансакции за развиване на стопанска дейност в Европа, насърчаване на групи и 

подобряване на икономически поносим достъп до финансиране; 

– за насърчаване на преструктурирането на сектори в затруднение към дейности, ориентирани 

към бъдещето, включително чрез бързо пренасочване на умения към новопоявяващи се 

сектори и пазари с бърз растеж и подкрепа от режима на ЕС за държавна помощ и/или 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията; 

– за поощряване на технологии и методи на производство, които намаляват използването на 

естествени ресурси и увеличават инвестициите в съществуващите естествени активи на ЕС; 

– за насърчаване излизането на МСП на международна сцена; 

– за гарантиране, че транспортните и логистични мрежи дават възможност на индустрията в 

целия Съюз да има ефективен достъп до общия пазар и международните пазари отвъд него; 

– за развитие на ефективна космическа политика, която да осигури инструменти за справяне с 

някои от ключовите глобални предизвикателства и по-специално по отношение на „Галилео“ 

и GMES; 

– за насърчаване на конкурентоспособността на европейския туристически сектор; 

– за преразглеждане на нормите за подкрепа на прехода на секторите за производство и услуги 

към по-голяма ефективност на ресурсите, включително по-ефективно рециклиране; за 

подобряване на начина, по който установяването на европейски стандарти насочва 

европейските и международните стандарти към дългосрочна конкурентоспособност на 

европейската индустрия. Това ще включи насърчаване на комерсиализацията и стартиране на 

ключови необходими технологии; 

– за обновяване на стратегията на ЕС за насърчаване на корпоративната социална отговорност 

като ключов елемент за осигуряване на дългосрочно доверие на работещите и потребителите. 

На национално равнище държавите-членки трябва: 

– да подобрят бизнес средата, особено за иновативни МСП, включително чрез доставки на 

обществения сектор в подкрепа на поощренията за иновации; 

– да подобрят условията за укрепване на интелектуалната собственост; 

– да намалят административната тежест върху дружествата и да подобрят качеството на 

бизнес законодателството; 

– да работят заедно със заинтересовани страни в различни сектори (бизнес, профсъюзи, 

академични среди, НПО, организации на потребителите) за определяне на трудностите и 

разработване на съвместен анализ за това, как да се поддържа силна индустриална и 

познавателна база и ЕС да бъде в състояние да поведе глобалното устойчиво развитие. 

Приобщаващ растеж — икономика с високо ниво на заетост, която да поражда 

икономическо, социално и териториално сближаване 
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Постигането на приобщаващ растеж означава хората да станат по-способни чрез високи нива 

на заетост, инвестиране в умения, борба с бедността и модернизиране на пазарите на труда, 

системите за обучение и социална защита, така че да се помогне на хората да предвидят и 

управляват промените и да изградят сплотено общество. От съществено значение е ползите от 

икономическия растеж да се разпространят във всички части на Съюза, включително най- 

далечните региони, като така засилят териториалното сближаване. Става дума за осигуряване 

на достъп и възможности за всички през жизнения цикъл. Европа трябва изцяло да използва 

трудовия си потенциал, за да се изправи пред предизвикателствата на застаряващото 

население и засилващата се глобална конкуренция. Ще са необходими политики за 

насърчаване на равенството между половете, за да се увеличи участието на трудовата сила, 

като така се засили растежът и социалното сближаване. 

Европа трябва да предприеме действия: 

– Заетост: Поради демографските промени нашата работна сила ще намалее. Само две трети 

от населението в работоспособна възраст понастоящем е заето в сравнение с изключително 

ниско. Младите хора бяха тежко засегнати от кризата, като нивото на безработица сред тях е 

над 21 %. Съществува висок риск хората, които са далеч или недостатъчно свързани с 

работната среда, да изгубят напълно връзката си с пазара на труда. 

– Умения: Около 80 млн. души имат ниски или основни умения, но образованието през целия 

живот е в полза най-вече на по-образованите. До 2020 г. 16 млн. Работни места повече ще 

изискват високи квалификации, а търсенето на ниски умения ще спадне с 12 млн. работни 

места. Постигането на по-дълъг работен живот ще изисква възможността да се добиват и 

развиват нови умения през целия живот. 

– Борба с бедността: 80 милиона души бяха застрашени от бедност преди кризата. От тях 19 

млн. са деца. 8 % от работещите не са достатъчно платени, за да бъдат поставени над прага на 

бедността. Най-изложени на това са безработните. 

Действията по този приоритет ще изискват модернизиране и укрепване на нашите политики за 

заетост, образование и обучение и на системите за социална защита чрез увеличаване на 

участието в трудовия живот и намаляване на структурната безработица, както и повишаване 

на корпоративната социална отговорност сред бизнес общността. Достъпът до заведения за 

грижи за деца и грижи за други членове на семейството ще бъде важен в това отношение. 

Прилагането на набор от принципи относно гъвкавата сигурност и даването на възможност на 

хората да придобият нови умения за приспособяване към нови условия и потенциални 

промени в кариерата ще бъдат ключ към това. Ще бъде необходимо голямо усилие за справяне 

с бедността и социалното изключване и за намаляване на неравенството по отношение на 

здравето, за да се осигури, че всеки да може да извлече полза от растежа. С еднаква важност 

ще бъде нашата способност да посрещнем предизвикателството за поощряване на това 

застаряващото население да бъде здраво и активно, за да се позволи социална сплотеност и по-

висока продуктивност. 

Водеща инициатива: „Програма за нови умения и работни места“ 

Целта е да се създадат условия за модернизиране на трудовите пазари с оглед на повишаване 

на нивата на заетост и осигуряване на устойчивост на нашите социални модели. Това означава 

да се даде сила на хората чрез придобиване на нови умения с цел да се даде възможност на 

настоящата и бъдеща работна сила да се приспособи към новите условия и възможните 
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промени в кариерата им, да се намали безработицата и да се повиши производителността на 

труда. 

На равнище ЕС Комисията ще работи: 

– за определяне и реализиране на втория етап на програмата за гъвкава сигурност, заедно с 

европейските социални партньори, за намиране на начини за по-добро управление на 

икономическите преходи и за борба с безработицата и повишаване на нивата на активност; 

– за приспособяване на законодателната рамка в съответствие с принципите на разумно 

регулиране към променящите се модели на работа; 

– за улесняване и насърчаване на трудовата мобилност в рамките на ЕС и по-добро 

съгласувана на търсенето и предлагането на работа с подходяща финансова подкрепа от 

структурните фондове, особено Европейския социален фонд (ЕСФ) и за насърчаване на 

далновидна и всеобхватна политика по трудова миграция, която по гъвкав начин да отговори 

на приоритетите и нуждите на трудовите пазари; 

– за укрепване на възможностите на социалните партньори и пълноценно използване на 

потенциала за решаване на проблеми на социалния диалог на всички нива (ЕС, 

национално/регионално, секторно, дружествено) и за насърчаване на засилено сътрудничество 

между институциите на пазара на труда, включително службите по обществена заетост на 

държавите-членки; 

– за даване на силен тласък на стратегическата рамка за сътрудничество в образованието и 

обучението, в което да бъдат включени всички заинтересовани страни. В резултат на това ще 

се стигне до изпълнението на принципите за обучение през целия живот (в сътрудничество с 

държавите-членки, социални партньори, експерти), включително чрез гъвкави образователни 

мостове между различните сектори и нива на образование и обучение и чрез засилване на 

привлекателността на професионалното обучение. Следва да се проведат консултации със 

социалните партньори на европейско равнище с оглед на развитието на тяхна собствена 

инициатива в тази област; 

– за гарантиране, че познанията, изисквани за участие в по-нататъшно обучение и на пазара на 

труда, се придобиват и признават по време на общото, професионалното, висшето образование 

и образованието за възрастни и за развитие на общ езиков и оперативен инструмент за 

образование/обучение и работа: 

Европейска рамка за умения, компетентност и професии. 

На национално равнище държавите-членки трябва: 

– да изпълнят определените от тях национални мерки за гъвкава сигурност съгласно 

споразумението с Европейския съвет, да намалят разпокъсването на трудовия пазар и да 

улеснят преходите, както и да улеснят съвместяването на работата със семейния живот; 

– да преразгледат и редовно да контролират ефективността на данъчните системи и системите 

за социални придобивки, така че трудовата заетост да бъде предпочитан източник на доходи, 

като се наблегне специално на нискоквалифицираните работници, и се премахнат мерките, 

които обезсърчават започването на самостоятелен бизнес; 

– да насърчават нови форми на баланс между работата и семейния живот и политики на 

„остаряване при активност”, както и повишаване на равенството между половете; 
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– да насърчават и наблюдават ефективното прилагане на резултатите от социалния диалог; 

– за даване на силен тласък на изпълнението на Европейската квалификационна рамка чрез 

изграждане на национални квалификационни рамки; 

– за гарантиране на придобиването и признаването на компетенции, необходими за по-

нататъшно обучение и на трудовия пазар по време на общото, професионалното, висшето 

образование и образованието за възрастни, включително неформално и неофициално 

обучение; 

– за развитие на партньорства между света на образованието/обучението и работата, особено 

чрез включване на социалните партньори в планирането на образователни и обучителни 

програми. 

Водеща инициатива: „Европейска платформа срещу бедността“ 

Целта е да се осигури икономическо, социално и териториално сближаване въз основа на 

текущата Европейска година за борба с бедността и социалното изключване, така че да се 

повиши осъзнаването и да се признаят основните права на хората в условия на бедност и 

социално изключване, като им се даде възможност да живеят достойно и да участват активно 

в обществото. 

На равнище ЕС Комисията ще работи: 

– да превърне отворения метод на координация по въпросите на социалното изключване и 

социалната защита в платформа за сътрудничество, партньорска оценка и обмен на добри 

практики и в инструмент за стимулиране на ангажимента на обществени и частни 

заинтересовани страни да намалят социалното изключване и да предприемат конкретни 

действия, включително чрез целенасочена подкрепа от структурните фондове, особено ЕСФ; 

– да изготви и реализира програми за насърчаване на социалните иновации за най-уязвимите, 

по – специално като предостави иновативно образование, обучение и възможности за работа 

за общности в неравностойно положение, да се бори с дискриминацията (напр. на лица с 

увреждания) и да развие нова програма за интеграция на мигрантите, която да им позволи да 

се възползват напълно от своя потенциал; 

– да предприеме оценка на това доколко системите за социална защита и пенсионните системи 

са адекватни и устойчиви и да определи начини за осигуряване на по-добър достъп до 

системите за здравеопазване. 

На национално равнище държавите-членки трябва: 

– да насърчават споделена колективна и индивидуална отговорност за борба с бедността и 

социалното изключване; 

– Да определят и реализират мерки, насочени към специфичните обстоятелства на групи в 

особен риск (като семейства с един родител, възрастни жени, малцинства, ромско население, 

хора с увреждания и бездомни); 

– да разгърнат напълно своите системи за социална 


