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ОДОБРЯВАМ: 

Денка Михайлов 

За Кмет на Общи 

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 
КЪМ 31. 12. 2017г. 

Общинският план за развитие на Община Силистра за периода 2014-2020 година е 
разработен през 2013 година в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие 
(ДВ бр.14/20.02.2004 год. изм. и доп. бр.32/12.04.2005 год.) и методическите указания на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приет е с Решение № 727 
от 26.09.2013 г. на Общински съвет - Силистра. 

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

документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика за планов 

период 2014-2020 г. Планът дава отправна точка за насочване на усилията на общинското 

ръководство и всички заинтересовани страни в общината, за постигане на целите на това 

развитие и по този начин превръщане на стратегическото планиране в основен действащ 

инструмент за развитие на общината. 

Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, какъвто е Общинският план за 

развитие на Община Силистра, представлява продължителен, сложен и многообхватен 

процес, който зависи от фактори и промени във вътрешната и външна среда. Ето защо, той 

подлежи на постоянно наблюдение и контрол на изпълнението . За непосредствения контрол 

и отговорност по изпълнението на Плана е отговорен Кметът на Община Силистра. В 

рамките на тази отговорност в съответствие с изискването на чл. 23 , т. 4 от Закона за 
регионалното развитие, Кметът представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението 

на Общинския план за развитие, за одобрение от Общинския съвет. 

1. Тенденции и процеси в социалната сфера 

Образование и младежки дейности 

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 

извършената оптимизация на училищната мрежа, системата за предучилищно и училищно 

образование (СПУО) в Община Силистра обхваща следните законодателно установени 

институции: девет общински детски градини, шестнадесет училища, три общински центъра 

за подкрепа за личностно развитие (ОДК, НАО „Галилео Галилей" и ООС „Младост"), един 

държавен центъра за подкрепа за личностно развитие - център за специална образователна 

подкрепа (ГПУ „Софроний Врачански") и едно държавно специализирано обслужващо звено 

(Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование). 

Предучилищно образование 

На територията на Общината функционират 9 детски градини, разпределени в 7 
населени места и в 15 отделни сгради. В град Силистра детските градини са 6 с 8 сгради, в 
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общинските села - Айдемир, Калипетрово , Бабук, Проф. Иширково, Йорданово и Брадвари 
са 3 със 7 сгради. 

През 2017 г. в 49 целодневни групи се обучаваха 1299 деца, от които 596 в 

подготвителни групи и 37 в яслени групи към ДГ „Нарцис", гр. Силистра и ДГ „Мир", с. 

Айдемир . От О 1.03.2017 г. беше разформирована една група в ДГ „Ян Бибиян" с което беше 
освободена и една сграда за детска градина на ул. Пирин 11. 

През 2017 г. в предучилищното образование и подготовка в общината работиха 100 
висококвалифицирани педагогически специалисти и 104 административно обслужващ 

персонал . 

Достигната е много добра пълняемост на групите - 87% от записаните деца редовно 
посещават детска градина, като средната месечна посещаемост на деца в група е 17. Около 
96% от 5-6 г. деца, подлежащи на задължително обучение в подготвителни групи са 

посещавали редовно детска градина, като броят на неизвинените отсъствия е сведен до 

минимум. 

Училищно образование 

На територията на община Силистра функционират 11 общински и 5 държавни 
училища. Структурата на училищната образователна система в областния град предлага 

многообразие от профили и професии, както и подготовка на кадри в областта на спорта. Със 

Заповед № РД-14-14/02.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката Основно 

училище „Св. Климент Охридски" в с. Професор Иширково бе преобразувано в Обединено 

училище. В него се осъществява професионално образование в 1 гимназиален етап. В първия 
випуск на VIII клас учениците се обучават по две професии - „Работник в хранително

вкусовата промишленост" и „Работник в дървообработването". Сключено е споразумение с 

ПГПТ „Евлогий Георгиев", гр. Силистра, с което се гарантира възможността за 

продължаване на обучението на учениците във 11 гимназиален етап или придобиване на 1 
степен на професионална квалификация. Обединено училище „Св. Климент Охридски", с. 

Професор Иширково дава възможност за подпомагане процеса на задържане на учениците 

след VII клас в училищна среда чрез професионално обучение. 
Три общински училища запазиха статута си на средищни - ОУ „Св .св . Кирил и 

Методий", гр. Силистра, ОУ „Св.св. Кирил и Методий" , с . Калипетрово, ОУ „Св .Кл. 

Охридски", с. Професор Иширково. В тях се обучават ученици от близки населени места, в 

които училищата са закрити . Осигурени са условия за целодневна организация на учебния 

ден и столово хранене за всички ученици от 1 до VII клас, заявили желание за това. 

Община Силистра разполага с 1 О училищни автобуса, предоставени за ползване от 

Министерство на образованието и науката. С тях се осигурява безопасното придвижване на 

ученици от населени места със закрити училища до средищни и приемни училища. С 

училищни автобуси разполагат 6 общински училища в град Силистра, Основното училище в 
с. Калипетрово и Обединеното училище в с. Професор Иширково - 3 училищни автобуси. 
Със средства от държавния бюджет се осигурява безплатно пътуване на всички ученици от 1 
до ХП клас на общинските и държавни училища с училищните автобуси и по транспортна 

схема от населените места, в които училищата са закрити или не се провежда обучение в 

съответния клас . 

Две училища са проблемни по отношение на сформирането на паралелки: 

• ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" в с. Брадвари с 40 ученици от 1 до VII клас в 1 
маломерна и 3 слети паралелки. Община Силистра дофинансира училището с 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарт за съответната дейност. През 201 7 г. за училището са осигурени 13 231 лв.; 
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• ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" в с. Калипетрово с 66 ученици от I до VII клас в 7 
маломерни паралелки, в т.ч. 23 ученици от с. Бабук, където училището е закрито. За 2017 
г . община Силистра осигури допълнителни средства за дофинансиране и обезпечаване на 
учебния процес в размер на 4 762 лв. 

За 2018 г. се планира за основните училища в с. Брадвари и с. Калипетрово да се 

осигурят от общинския бюджет общо 30 000 лв. извън средствата по стандарт. 
В община Силистра функционират 6 професионални гимназии - 5 държавни и 1 

общинска. В тях се обучават ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 

Професионалните гимназии предлагат широк спектър от професии и специалности в 

областта на административните услуги, механотехниката, производствените технологии, 

леката промишленост и сградостроенето. Община Силистра активно участва при формиране 

на държавния план-прием за професионалните паралелки и съгласуването на предлаганите 

професии и специалности, в съответствие с реалните потребности на общината и пазара на 

труда. 

У слуги по професионално ориентиране в средните училища се предоставят основно 

от Центъра за кариерно ориентиране, който функционира по Проект BG05M20P001-2.001-
0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование", финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът 

осъществява групово обучение и индивидуални консултации на ученици от 1 до ХП клас на 
територията на област Силистра. Поради приключване на проекта по предложение на 

Министъра на образованието и науката е внесена докладна записка до Общински съвет -
Силистра за включване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране" към НАО 

„Галилео Галилей" от 01 .01.2018 г. Финансирането ще се осъществява в съотношение 80% от 
МОН и 20% от община Силистра. 

През 2017 г. Центърът за кариерно ориентиране в град Силистра организира и проведе 
2 форума на регионално ниво с приблизителен брой участници 782. 

•Форум „Дни на кариерата-2017" се проведе в периода 03 - 28.04.2017 г. Включиха се 
ученици от VII и VIII клас от общините Силистра, Ситово, Кайнарджа, Алфатар. Проведоха 
се 54 дейности в 9 приемащи училища след VII и VIII клас. Броят на учениците - участници в 
Дните на кариерата бе 452 ученици. 

•Форум „Образователна панорама - 2017" се проведе на 30 май на площад 

„Свобода'', гр. Силистра. Целевата група включва ученици от VII и VIII клас от основни и 
средни училища и от ХП клас от средни профилирани и професионални гимназии. Общият 

брой на учениците-участници в Панорамата бе 330. 

Количествени резултати: от 01.01.2017 г. до 30.11.2017 г . 

• брой обхванати ученици в различни организационни форми- 1812; 
От тях: 

• в групово обучение от 5 до 12 клас - 965; 
• ученици от Vll/X и ХП клас, попълнили въпросниците от НПКОУ- 965; 
• индивидуални консултации с ученици - 212 ученици х 3 ч. = 636 часа 
• ученици участвали в „Дни на кариерата" - 452; 
• ученици участвали в „Панорама на СО -2017" - 330; 
• ученици участвали в др.дейности - 65. 

Качествени резултати: 

• осъществен напредък и развитие на учениците / повишен среден успех; намален 
брой отсъствия; повишен интерес и мотивация за учене/; 
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• проявена активност в дейностите по кариерно ориентиране. 

Центрове за подкрепа за личностно развитие 

В община Силистра функционират 3 общински Центъра за подкрепа за личностно 
развитие - Обединен детски комплекс, Народна астрономическа обсерватория „Галилео 

Галилей" и Обединено общежитие за средношколци „Младост" . 

Таланта на младите хора в града развиват 2 от Центровете - Обединен детски 

комплекс и Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей" . В ОДК 945 деца и 
ученици надграждат своите знания и умения в различни направления : наука и технологии , 
изкуства и спорт. В НАО участниците са 154. 

Обединено общежитие за средношколци „Младост" предоставя социална услуга на 

207 ученици, чието местожителство е извън град Силистра, като учениците от СУ „Дръстър" 

са освободени от месечна такса. 

Грижата за децата и учениците със специални образователни потребности продължава 

да се осъществява от държавната институция Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. 

Финансиране 

Функция «Образование» е с най-голям относителен дял спрямо разходите за всички 

функции. Бюджетът на функция «Образование» за 2017 г. бе в размер на 14 324 033 лв., в т . 

ч.: 

• За училищата, ООС «Младост», ОДК, НАО и ДДО-10 529 153 лв.; 

• За детски градини - 3 794 880 лв. 
За повишаване качеството и условията на обучение училищата работят и по проекти, 

финансирани от национални програми, програми на ЕС и други донори . 

Здравеопазване и социални дейности 

Социални дейности и социална политика 

Основна дейност в областта на социалната политика е работата с лица в 

неравностойно социално положение . Ежедневно се осъществява прием на граждани по 

различни социални въпроси , на които се оказва съдействие под формата на консултация, 

информация и насочване към институции или програми, съответстващи на проблемите им. 

Финансово подпомагане на лица в тежко социално положение 

През 2017г„ за финансово подпомагане на граждани в тежко финансово, здравословно 

и социално положение в Бюджета на Община Силистра са одобрени средства в размер на 

40 000 лв. 
За периода от м. януари 2017 г . дом. декември 2017 г . са подадени и разгледани общо 

111 заявления, като от тях 68 са одобрени. Към 31.12.2017г. изплатените еднократни помощи 
са в размер на 23 334,16 лв. 

Финансово подпомаган.е па семейства и двойки с репродуктивн.и проблеми 

За 2017г. в Бюджета на общината са одобрени средства за финансово подпомагане на 

семейства и двойки с репродуктивни проблеми в размер на 8 000 лв. Към 31.12.2017 г . са 

подпомогнати 1 О семейства и двойки с репродуктивни проблеми, като изплатените средства 
са в размер на 6052,1 lлв. 

Социални погребения 
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През 2017 г. са извършени 4 социални погребения за сметка на бюджета на Община 
Силистра в размер на 844,80 лв. 

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

социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции. 

Специализирани институции за социални услуги: 

*Дом за стари хора с капацитет 195 места; 

*Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 130 места; 
Услуги в общността: 

*Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 48 места; 
*Дневен център за стари хора 15 места; 
*Домашен социален патронаж с капацитет 280 места; 
*Център за социална интеграция и рехабилитация - 2 бр. с капацитети 15 и 25 места; 

*Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места; 
*Клубове на инвалида и пенсионера /25 клуба/ на територията на цялата община; 

У слуги от резидентен тип: 

* „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I " с капацитет 8 места; 
* „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания П" с капацитет 9 места.; 
*Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с 

капацитет 15 места; 

*Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с 

капацитет 15 места ; 
*Кризисен център с капацитет 1 О места; 
* Център за временно настаняване с капацитет 1 О места. 
У слуги, предоставяни в домашна среда: 

*Приемна грижа; 

*Личен асистент/Социален асистент по проект на ОП „РЧР" завършващ на 31 . 12 .2017г.; 

* По ОП за храни Обществена трапезария с капацитет 200 места по ОП за храни; 

Четири от услугите - ЦСРИ 1 и 11, ЦОП и КЦ са предоставени за управление на 
неправителствени организации чрез конкурс. 

През 2017 година са извършени следните промени в сферата на социалните 
услуги: 

•Извършена газификация на ДСХОЛ за 35 976,00 лв. от бюджета на Община Силистра. 

Спортни и интеграционни дейности 

За обезпечаване дейностите от Програмата на Община Силистра, през 2017г. бяха 

необходими 60 000 лв.. Предвидените по-важни мероприятия за развитието на детско

юношеския, училищния и масовия спорт бяха: 

• Общински състезания - основен етап на Ученическите игри 2016/2017 г . по 

спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, лека атлетика, футбол; 

• Участие на общински първенци в отделните спортове в Областни, Зонални и Финални 

състезания на Ученическите игри 2016/2017 г. ; 

• Изготвяне на Общинска програма за развитие на детско-юношеския, училищния и 

масов спорт /за всяка календарна година/; 
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• Съвместно с ОДК и спортните клубове провеждане на дейности по Програма "Спорт 
за децата в свободното време" на ММС - реализиране програмите за подпомагане отдиха на 
учениците през ваканциите; 

• Лекоатлетически крос в памет на о.к. Преслав Стоянов - загинал в Ирак; 

• Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие; 

• Републикански шампионат по автокрос - Силистра; 

• Спортни прояви посветени на Деня на река Дунав - 29 юни /гребна и ветроходна 
регата/. 

• Традиционните прояви "Плуване към спомена" и "Преплуване на река Дунав"; 

• Посрещане на международна гребна регата"ТИД" по р. Дунав. /датиращ от 1956 г„ 
която преминава през почти всички крайбрежни страни по течението на реката/; 

• Републикански турнир Купа „Дръстър"; 

• Спортни мероприятия по случай Дните на Силистра; 

• Участие на ТД „Дочо Михайлов'', скаутски клуб „Дръстър" и деца от ОДК в 

традиционни местни и национални форуми и инициативи; 

• Разработване на Наредба за провеждане на Общински състезания по 6 вида спорт в 
три възрастови групи за момичета и момчета, юноши и девойки - основен етап на 

Ученически игри; 

• Общински състезания - основен етап на Ученическите игри 2016/2017 г. по 

спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, лека атлетика и футбол за ученици; 

• Спортни мероприятия съвместно с Превантивен информационен център по 

зависимости, МКБППМН и СК на тема "Спорт срещу дрога!'', „Не на агресията в училище", 

„Без тютюнев дим" и др.; 

• Организиране и провеждане на Общински турнири по шах, борба, баскетбол, футбол, 

плуване и приложно колоездене по случай Коледните и Новогодишни празници; 

• Номинация "Десетте най-добри спортисти на Силистра за 2017 година". 
Към настоящия момент спортно-състезателна дейност на територията на Община 

Силистра извършват над 25 клуба. В спортните клубове са обхванати над 1000 активно 
спортуващи деца и ученици от 7 до 19 години, мъже и жени. През изминалата 2017 г. 

спортните клубове са завоювали над 90 отличия от държавни международни и световни 
състезания. Община Силистра е подпомогнала същите с 60 000 лв. за текущата година по 
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на мш~олетни и 

непълнолетни (МКБППМН) 

Възпитателни дела 

През 2017 г. МК образува 22 възпитателни дела. Бяха разгледани и 4 дела, отложени 
от 2016 година. Общо са наложени 17 възпитателни мерки, 9 дела са прекратени. 

Превантивна дейност 

За пета поредна година МК реализира Лятна програма - клубове по интереси за деца 
от 8 до 18 години. Над 300 деца участваха в девет клуба по интереси - плуване, тенис, шах, 

хип-хоп танци, народни хора и обичаи, приложно изкуство, театър и изкуства, млад скаут, 

пеене. Децата от Лятната програма получиха възможността да развият своите спортни, 

танцови и художествени умения, да посетят знакови места в и около града, да се забавляват и 

общуват. Програмата приключи с тържество - концерт на участниците. 

Отново за пета поредна година МКБППМН, Общински съвет по наркотичните 

вещества (ОСНВ) и Превантивен информационен център по зависимости (ПИЦ) реализираха 
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конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците". В 

рамките на сесията бяха одобрени и изпълнени 6 проекта, в които проектните дейности бяха 
насочени към една или повече области на действие - превенция на насилието, агресията 

тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на 

психоактивни вещества, превенция на рисково поведение в интернет пространството, 

дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; дейности по 

промотиране на пътна безопасност. Общото одобрено финансиране беше в размер на 4880 
лв. В предходните години на инициативата 2013 - 2016 година са реализирани успешно 37 
ученически проекта с общо финансиране 27 304 лв. В кандидатстващите групи участваха 97 
деца и младежи, а очакванията им са идеите и посланията на проектите им да достигнат до 

близо 3000 техни връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло. 

За трета поредна година, МКБППМН и отдел „Образование и младежки дейности" -
Община Силистра подкрепиха инициативата на Ученически парламент - Силистра и 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да бъде отбелязан Деня срещу 

тормоза в училище 22.02.2017 г. (последната сряда от месец февруари). Силистренските 

младежи - доброволци организираха кът в училищата на града, където беше поставен плакат 
за послания и в рамките на голямото училищно междучасие приканиха учениците да 

запишат свое послание против училищния тормоз, срещу което получиха химикал с логото 

на инициативата. 

Местната комисия, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности" на Община 

Силистра и Обединен детски комплекс - Силистра, организира турнир по шахмат - купа 

„Дръстър" за ученици от 1-ви до 7-ми клас. Турнирът се проведе в периода 20.02 -
06.03.2017 г. и в него взеха участие над 50 млади шахматисти от 5 училища от града. 

За Великден, МК съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Култура" при Община Силистра, 
НЧ „Светлина 1906" - с. Смилец и НЧ „Доростол 1840" - Силистра реализираха Великденски 
ателиета на открито: „Боядисване на великденски яйца", „Рисуване на лица", „Цветя и 

цветни картички", „Косичници", „Сценични изпълнения" и „Великденски традиции". 

Участваха над 120 деца на различна възраст. 
По случай 1 юни, Местната комисия, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Култура" при 

Община Силистра и ОДК- Силистра реализираха детски празник на открито. В рамките на 

проявата се проведоха 4 ателиета - по приложно изкуство, за изработване на бижута, за 

рисуване на лица и за прически. Участваха над 300 деца на различна възраст. Беше 
организирана съпътстваща музикална програма и представление на Куклен театър -
Силистра. 

МКБППМН, съвместно със СНЦ „За по-добра и красива Силистра", ПИЦ, Общински 

комитет „Васил Левски" и Общински клуб „Христо Ботьов", организираха спортна 

празнична инициатива Дунавски спортен празник-Пи масов крос за деца, младежи от 7 до 18 
г. и техните родители, посветен на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски''. 

Празникът протече под мотото „Аз, моето семейство и приятели-заедно за един по-добър 

свят без зависимости", популяризира съвместните спортни инициативи и празници сред 

подрастващите и техните семейства и бе насочен към превенция на зависимостите и 

агресията и подпомагане на инициативността за съвместно прекарване на свободното време, 

като резерв за пълноценното личностно развитие на децата. Празникът се проведе на 11 юни 
2017 г. в Дунавския парк в града и включваше викторина, масов крос и състезателни семейни 
спортни игри. 

Местната комисия, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Култура" при Община 

Силистра и ОДК реализира детски празник по случай 14 септември. В рамките на проявата 
беше представена музикална програма и се проведоха 5 ателиета - по приложно изкуство, за 
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оцветяване, за изработване на накити, за прически, за традиционни детски игри, в които 

участваха над 350 деца на различна възраст. 
Традиционно през месец декември МК реализира: 

• Общинско състезание по безопасност на движението „Приложно колоездене" за 

момчета и момичета 10-12 години; 
• Футболни срещи „Младежта срещу насилието и наркотиците" в 3 възрастови групи: 

момчета 3-4 клас; момчета 5-6 клас и девойки 8-12 клас. 
Местната комисия продължи и тясното си сътрудничество с училищата от общината 

като съдейства за корекция на асоциално/рисково поведение, работи с деца, които са в 

рискова семейна или приятелска среда или са застрашени от отпадане от училище, оказва 

при нужда социална или възпитателна подкрепа чрез консултации, тренинги и беседи. 

Здравеопазване 

На територията на Община Силистра работят една Детска кухня и четири Детски ясли, 

от които три на територията на гр. Силистра и една в с. Айдемир кв. Деленки. Функционират 

две яслени групи в детски градини: една в ДГ "Нарцис" гр. Силистра и една в ДГ „Мир" с. 

Айдемир . 

С цел подобряване на условията за отглеждане през 2017 г. бяха закупени нови детски 
кътове за игра на стойност 5 993 лева. В дворовете на детски ясли „Детска радост" и „Ален 

мак" бяха поставени нови уреди за игра на стойност 13 000 лв. Ремонтирана и обновена е 
оградата на детска ясла „Бодра смяна" на стойност 11 063 лв. В три от детските ясли са 

изградени системи за видео наблюдение, като финансовият разход за него е 7 884 лв. 
С цел подобряване на отчетността и работата на персонала в детските ясли и детска 

кухня е внедрен програмен продукт „Сладко бебе" с модул „Храноден" на стойност 2040 лв. 
В Детска ясла „Бодра смяна" бе подменено осветлението на стойност 700 лв. Финансирането 
е със средства от държавно делегирани дейности . 

В детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и възпитание на 

децата, както и квалифициран персонал, който се грижи за тях. 

През 2017 г. в Детска кухня се е приготвяла храна среднодневно за 211 деца. Менюто е 
съобразено с възрастовите особености на децата, на всеки родител се дават индивидуални 

препоръки за правилното хранене на детето. Използват се качествени продукти, които 

гарантират здравословното хранене на децата, ползващи услугите на Детска кухня. 

Приходите от събрани такси към 31.12.2017 г. са: Детски ясли - 67 824,70 лв„ Детска 
кухня - 89 907,18 лв. или общо 157 731,88 лв. при годишен план 153 000 лв. В детските 
градини и училищата са разкрити 3 О здравни кабинета. В тях работят 25 медицински сестри 
и фелдшери . Всички кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно изискванията на 

нормативната уредба. Здравните кабинети са снабдени с необходимите лекарства, 

консумативи и инструментариум, документация и др. Разходите за издръжката им през 2017 
г. е в размер на 12 665 лв. /държавен бюджет/. Във всяко детско и учебно заведение има 
подготвена и се реализира програма за здравна промоция. 

Хуманитарни дейности - култура 

Последователна работа за опазване и представяне на богатото културно и природно 

наследство на Силистра като ресурс за развитие 
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През 2017 г. Община Силистра бе домакин на официалните чествания на Европейските 
дни на наследството 27-30 септември 2017 г. 

Министерството на културата покани Община Силистра за домакин на Европейските 

дни на наследството като признание за активната общинска политика за закрила и развитие 

на културата и за съхранение на богатото културно наследство. Министерството на 

културата и Община Силистра съвместно разработихме и осъществихме Програма на 

официалните прояви по общоевропейската тема „Наследство и природа: пейзаж от 

възможности", съпътствани от разнообразни културни прояви в Община Силистра. 

Официалните събития бяха открити от кмета на Община Силистра д-р Юлиян 

Найденов и от заместник министъра на културата Амелия Гешева. Представители на музеи и 

галерии от цялата страна участваха в Националната среща на музейните специалисти на 

тема: „Добри практики. Иновативни форми за опазване и представяне на културното 

наследство", проведена в периода 27-29 септември 2017 г . в Художествена галерия 

Силистра. Срещата бе организирана на високо ниво от Министерство на културата, Община 

Силистра, Регионален исторически музей и Художествена галерия - Силистра. На 27 
септември 2017 г .тържествено бяха открити Европейските дни на наследството с празничен 

концерт от талантливи силистренски изпълнители. Акценти в политиките за опазване и 

представяне на наследството са: Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз през 2018 г. , председателството на Дунавската стратегия и Европейската година на 

културното наследство - 2018. Културата се разглежда като стратегически ресурс за по
доброто бъдеще на Европейския съюз. В този контекст културното наследство се утвърждава 

като споделен ресурс за повишаване на осведомеността за общата история и общите 

ценности, ключов компонент на културното многообразие и междукултурния диалог. 

ЮНЕСКО сертифицира Биосферен парк «Сребърна»- обект на Световното природно 

наследство и Програмата «Човекът и биосферата» - международно признание за 

Община Силистра. 

През юни 2017 г. Биосферен парк „Сребърна" бе сертифициран и обявен от 29-тата 

сесия на Междуправителствения координационен съвет /МАВ - ICC/ към Програмата 
„Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО. Включен е в Световната мрежа на биосферните 

паркове със 120 страни и 669 обекти. 
Съвместно с РИОСВ - Русе и заинтересованите работихме последователно, за да 

изпълним изискванията на Сивилската стратегия за биосферните паркове. 

С нашата задълбочена и екипна работа, подкрепена от гражданското общество, 

доказахме ценността и уникалността на Сребърна като Биосферен парк за хармонично 

съжителство на хората с природата, като зона на активен социален и културен живот.От 16-
те резервати в България, само четири са сертифицирани от ЮНЕСКО: „Централен Балкан", 

„Червената стена", „Сребърна" и „Узунбуджак". 

Българска фондация „Биоразнообразие" удостои кмета на Община Силистра- д-р 

Юлиян Найденов с награда за опазване на биоразнообразието. Номинацията е в категория 

„Политик с най-голямо внимание към българската природа" и е за активната положителна 

позиция на общината за създаването на първите биосферни паркове от нов тип в България. 
На 22 септември 2017 г. на Световно изложение на ЮНЕСКО в град Сиена, Италия, в 

присъствието на Н. Пр . Марин Райков - посланик на България в Италия, кметът на Община 

Силистра представи възможностите за устойчиво развитие на Биосферен парк „Сребърна" и 

общината. Проведе се първото заседание на Обществен консултативен съвет за БП 

«Сребърна», приет правилник за устройството и дейността и избрано ръководство. 

Председател на Обществения консултативен съвет за БП «Сребърна» е кметът на Община 
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Силистра д-р Юлиян Найденов, а зам.-председател - Денка Михайлова - зам.-кмет 

«Хуманитарни дейности». 

Годишни награди „Туризъм" за обекти и фестивали в Община Силистра 
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов получи наградите на 

Министерството на туризма от конкурса „Годишни награди в туризма". Община Силистра 

спечели почетното второ място в категория "Духът на българите" с фестивала "Гозбите на 

Добруджа" с. Сребърна и трето място в категорията "Туристически обект " с Биосферен парк 
"Сребърна" . Празникът на динения маждун в с. Смилец е на четвърто място в класацията 

„Духът на българите" . 

Община Силистра безвъзмездно се включи към Платформата iLoveBulgaria на 

Министерството на туризма за промотиране на България и общините като целогодишна 

туристическа дестинация. Община Силистра ще популяризира всички свои 

забележителности. 

Ефективна дейност и взаимодействие с културните институти за провеждане на 

интересни културни събития, опазване и популяризиране на наследството 

На територията на Община Силистра работят осем културни иститути: Регионален 

исторически музей, Регионална библиотека „Партений Павлович", Драматично-куклен 

театър, Природонаучен музей - Сребърна, Художествена галерия, Общинско кабелно радио 

„Силистра", Ансамбъл „Добруджа", Градски духов оркестър . 

Община Силистра осъществява вазимодействие с всички културни институти на 

експертен принцип, за популяризиране на културните ценности и творчески достижения . 

Регионална библиотека «Партений Павлович» 

Регионална библиотека „Партений Павлович" е регионален културен институт и основна 

обществена библиотека в област Силистра. 

Регионалната библиотека в Силистра предоставя на своите ползватели богати печатни, 

електронни и дигитални колекции . Тя поддържа уникална краеведска колекция от 

документи, отразяваща бита, духовното наследство, икономическото и културното развитие 

на Силистренския край, част от националното книжовно културно-историческо наследство. 

В сайта www.libsilistra.bg са достъпни on line дигитализирана колекция периодични и 
книжни издания „Е-Силистра" от XIX - ХХ век, както и модерният справочен „Библиотечен 
Е-Портал за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово, Тутракан и Кайнарджа". 

От 2015 г. има изградена достъпна архитектурна среда и предоставя свободен, 

равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на общината и областта до 

информационни източници, продукти и услуги. Екипът на библиотеката разработва 

обществено значими проекти за постигане на европейски стандарти и предлага на 

потребителите си собствена културна и издателска продукция. Предоставя разнообразие от 

услуги , осигуряващи възможности за личностно развитие и учене през целия живот на 

местната общност - безплатни обучения по основни компютърни умения, образователни 

дейности за повишаване на грамотността и културни събития. През 2017 година са 

подготвени и проведени над 250 тематични срещи, презентации на автори и книги, 1 О 
регионални обучения, изложби, представяния в библиотеката и учебни заведения, 9 издания . 

РБ „Партений Павлович" и Регионален исторически музей работиха по методиката и 

съдържанието на Енциклопедия на Силистренска област, издадена и презентирана през 2017 
г. Регионална библиотека „Партений Павлович" беше удостоена с честта да представи на 

авторитетен Национален форум, пред библиотечната колегия от страната и чужбина, своя 

уникален информационен Портал за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово, 

10 



11~1:JIJG=========О=Б=Щ===И=Н=А=С=И=Л=И===СТ=Р=А============= 
~- !Зlул. "Симеон Велики" № 33 tr(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 

7500 Силистра e-mail : mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 

Тутракан и Кайнарджа. Иновативната библиотечна услуга стартира с подкрепата на 

Фондация „Глобални Библиотеки - България" и се осъществи с усърдието и всеотдайната 

работа на екип, под ръководството на Мануела Енчева. 

Фондация НАРД и Фондация „Лале" връчиха специални награди и грамоти на 

номинираните проекти в националния конкурс: "Доброволческа инициатива на годината". 

Сред отличените 45 доброволчески инициативи от цялата страна е проектът "Библиотека в 
куфар" , насочен към децата в Педиатрично отделение на МБАЛ - Силистра. Той е 

осъществен по идея на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра и 

реализиран съвместно с доброволците от неформална група "Серафим". 

Региопш~еп исторически музей - Силистра е културен институт с фундаментално значение 

за опазването, популяризирането и изследването на материалното и нематериално културно 

наследство на територията на област Силистра. В настоящия момент в музейния фонд се 

съхраняват 27 752 броя движими културни ценности в основен фонд и 3721 в научно

спомагателен фонд. Музеят разполага с обща закрита площ, възлизаща на 2075.3 кв.м 
разгъната застроена площ и 5466 кв.м открита площ. 

В структурно отношение той е поделен на следните отдели : Археология, Етнография, 

История на българските земи през XV-XIX в ., Нова история, Най-нова история, Стопански. 

Музеят се утвърди като партньор на Община Силистра при подготовка и провеждане на 

тържества, изложби и чествания на знаменателни дати и годишнини, работа с деца през 

ваканцията. „Ваканция в музея" - е новата инициатива на музея за работа с деца, съвместно с 

Община Силистра с проявите: На раздумка в Етнографския музей; История в куфар -
пътешествие из ежедневието па дедите пи; Паметни места в град Силистра и за 

Руско- турската война; Опознай музея, разходка в Археологическия музей. Открий 

съкровището, заровено в пясъка; Детски майсторлъци. Моделиране с глина и рисуване 

па керамични съдове. 

Проведени са 15 изложби на различна тематика с голям посетителски интерес. По 
време на Европейските дни на наследството музеят участва в подготовката и успешно 

проведе Национална среща „Добри практики . Иновативни форми за опазване и представяне 

на културното наследство" - съвместно с Министерство на културата, Община Силистра и 

ХГ - Силистра. 
Съдържателна и разнообразна е научноизследователската дейност на музейните 

специалисти, с участие в научни форуми, публикации и издаване на книги . РИМ извършва 

фондова дейност за идентификация и инвентиране на културни ценности и за 

популяризиране на културното наследство пред туроператори. Подготвена е проектна 

документация за участие в проект „Живи, интерактивни и виртуални среди за музеите в 

трансграничния район на долното течение на р. Дунав" по трансгранична програма 

„Inteпeg" . 

Художествена гш~ерия се утвърди като привлекателно културно средище за изложби и 

културни събития. През 2017 г. отбеляза 45 години от своето създаване. Подготвени и 
проведении са 21 художествени изложби - общи и индивидуални, Европейска нощ на 

музеите в галерията, множество тържества и презентации. 

Реставрирана е колекцията на художника Бедиг Бедросян, състояща се от 20 творби. 
Реставрацията е осъществена в Софийска градска художествена галерия. Извършен е ремонт 

на бившата кинозала и Художествена галерия разполага с нова, съвременна концертна зала и 

скулптурно хранилище. През 2017 г . галерията направи цялостен ремонт на бившия клуб на 

дейците на културата. Сега помещението е Клуб на художника и в него се подреждат 

камерни изложби. Ремонтирани са още три помещения в галерията. В Художествената 
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галерия са проведени 45 културни прояви - тържествени церемонии, концерти, презентации, 

делови срещи. 

Природонаучен музей - Сребърна извършва събирателна, фондова и експозиционна 

дейности. Екипът провежда активен маркетинг за популяризиране на природното богатство -
Биосферен парк «Сребърна». През 2017 г. японска телевизия засне и предостави на музея 

филм за Биосферен парк «Сребърна». 

В музея са посрещнати на младите хора от Екофорума «Сребърна», атрактивна и 

запомняща се инициатива «Нощ на музеите»- с изпълнители на рап музика, класическа 

китара и народна музика и танци / формация „Гребенки" с ръководител- хореограф 

Николина Филиппова/. Участие в Националния форум за добри практики на музейните 

специалисти с презентация „ Сребърна- атракция в атракцията". Музеят бе домакин на 

инициативата за Българското председателство на Съвета на ЕС, с участието на областния 

управител, проведена на 17 ноември 2017 г. Средношколци, млади хора от екоклубове 

посетиха музея и участваха в интересната среща. Изработени са и предложени безплатно 

плакати за учебни заведения, детски градини, читалища и други групи. Подобрена е средата 

около музея - с дървени градински люлки, закупени са нови ратанови мебели за 

посетителите в музея. 

Постоянно се наблюдава видовото богатство на територията на Биосферния парк и 

прилежащата част на река Дунав. 

Ежедневно се наблюдава колонията пеликани,с цел да бъдат информирани гостите на 

музея какво се случва там в момента - гнездене, мътене, обучение и т.н. Инсталиран е голям 

плазмен екран за живо наблюдение, с бинокли и далекогледи за наблюдение от посетителите. 

Популяризира се значимостта на Биосферен парк «Сребърна» - обект на ЮНЕСКО в 

национални и регионални медии. Посетителите са удовлетворени от експозицията, 

наблюденията, средата и панорамата, от обслужването и рекламните материали . 

Общинско кабелно радио „Силистра" - предоставя информация за гражданите на Силистра 
и жителите на общините Алфатар, Кайнарджа и Ситово. След извършен анализ на дейността 

в Постоянните комисии на Общинския съвет, представена концепция от екипа и изучаване 

на добри практики в Общинско радио - Разград, екипът се мотивира и последователно работи 
за обективно отразяване на събитията, за подготовката на радиопредаванията. Започна 

излъчване на радиоемисия и в следобедните часове в два дни от седмицата - сряда и петък, с 

информационна и организационна готовност за излъчване и в четвъртък следобед. Създаде 

се Фейсбук страница на радиото с новини и актуална информация. Търсят се възможности за 

излъчване на заседанията на Общинския съвет и за подобряване на кабелната мрежа. 

Градски духов оркестър - с над 50 концертни прояви, участия в ритуали и тържества в 
Община Силистра и в населени места от областта. 

Ансамбъл „Добруджа" - популяризира българския танцов и песенен фолклор в страната и 

чужбина с проведени 80 образователни концерти в училищата, читалищата на Община 
Силистра, участия във фестивали, културни прояви и самостоятелни концерти . В 

самодейните формации на ансамбъла участват над 130 танцьори, певци и музиканти от 
всички възрасти. Ансамбълът обединява четири танцови и две вокални формации с богат 

репертоар от етнографските райони на България. Ансамбълът осъществи успешно турне в 

Босна и Херцеговина през ноември 2017 г. 
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Драматично-куклен театър - Силистра - държавен културен институт с репертоар. 

Партньорство с Община Силистра при подготовка на празнични програми и тържества от 

календара на културни прояви . Откупуват се представления за деца и възрастни на ДКТ -
Силистра - подарък за децата и жителите на града. 

Поддръжката и ползването на голямата сграда на театъра се осъществява от Община 

Силистра. Залата се предоставя за концерти, театрални спектакли и прояви, съгласно 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 

Силистра. 

От 2014 г. са възстановени кинопрожекциите в Дома на учителя от „Латона Синема" с 3D
кино, при постоянен зрителски интерес. 

Провеждане на инициативата «Ден на отворените врати» на Празника на Силистра -
Кръстовден и по време на Европейските дни на наследството - /30 септември 2017/ в 
Археологически музей, Художественна галерия, Природонаучен музей. 

Разработване на интересен календар със събития и културни прояви през 2017 г.: 
• иновативни културни събития и равнопоставен достъп до културни продукти; 

• разгръщане на творческия потенциал, изява и подкрепа за местните творци и таланти 

с акцент върху високо художествено качество и съхранена културна памет; 

• партньорство с младите хора, НПО, народните читалища, творците, бизнеса и медиите 

за създаване и разпространение на качествени културни продукти. 

Силистра - домакин на международни, национални, регионшти и общински прояви в 

културния календар с годишнини 

• 180 години от рождението на Васил Левски; 
• 11 О години Народно читалище „Дочо Михайлов-1906"-с. Бабук ; 
• 11 О години от основаването на Народно читалище "Просвета-1907" - с. Иширково; 

• 100 години от Първата световна война и участието на България в нея; 
• 75 години Народно читалище „ Йордан Йовков-1942" - с. Казимир; 
• 75 години Народно читалище „Светлина - 1942" - с. Главан; 

• 60 години от основаването на Народно читалище "Заря -1957" - с. Брадвари; 

• 45 г. от откриването на Художествена галерия- Силистра; 

• 40 г. от обявявяне на езерото Сребърна за резерват; 
• 5 г. от създаването на Народно читалище «Дръстър- 2012» - Силистра. 

Международни културни събития 

XXI Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното 

приятелство" - под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, 

проведен в Силистра от 2 до 6 юли 2017 г., с подкрепата на Министерството на културата. 
Той се утвърди като неповторим празник на танцовото изкуство, уникален с участието на 

детски формации от Силистра и чужбина: Украйна, Сърбия, Грузия, Босна и Херцеговина. 

Във фестивалната програма участваха всички силистренски детски танцови състави. По 

време на фестивала над 350 деца изявиха своя талант в богата съпътстваща програма: 
дефилета, ателиета за разучаване на танци, конкурс „Мис и мистър фестивал'', детски 

пленер, фестивална дискотека. 

Единственият в България Летен европейски университет се провежда в Силистра. 

Организатори са: СУ "Св. Климент Охридски", Институтът по Европейско право, Френският 

13 



ll~?i:-~-'~'
1

========0=Б=Щ==И=Н=А=С=И=Л=И==СТ=Р=А========= 
Ш 181ул. "Симеон Велики" № 33 2(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 

7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg;www.silistra.bg 

културен институт в София, Международният център за европейски изследвания в Ница, 

университетите в Букурещ и Слобозия, както и общините Силистра и Слобозия. Форумът 

събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират проблемите на правовия 

ред на Европа. В рамките на международната проява градът ни е обявен за лятна европейска 

столица на България. През месец август, от 3 до 6 август 2017 г. се проведе 13-то издание на 
Европейския летен университет. 

Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа" в Сребърна - организиран от Община 

Силистра, кметство с. Сребърна и НЧ „Възраждане - 1940" с над 190 участници от България 
и Румъния, над 500 приготвени ястия по автентични народни рецепти, с етнощандове и 
богата фестивална програма. Програмата на кулинарния фестивал в Сребърна включва: 

изложба-дегустация; конкурс за автентични ястия и конкурс за домашни напитки; конкурс за 

етновизия на щанд; творчески работилници - детска готварска работилница, ателиета и др.; 

фолклорна програма - певчески и танцови изпълнения - деца и възрастни от читалищни 

колективи, вкусни ястия за всички посетители. 

Национални културни прояви 

XIII Национален фестивал на кукерите в Калипетрово - 2017 г. - уникален фестивал за 

съхранение и предаване на поколенията на традицията, с участието на групи от България и 

Румъния, с много посетители. 

Шестнадесети Национален конкурс за поезия „Любовта е пиянство или пиянство от 

любов"; 
IX Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее" в с. Сребърна на 13 и 
14 май 2017; 
XVIII Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени" - Силистра, 

проведен на 12 септември 2017 г. с участието на формации от Силистра, Горна Оряховица, 

Нова Попипа, Бяла, Коритен, Главиница; 

XXI Национален пленер по изобразително изкуство „ Човек и природа" във Ветрен, с 
тематична изложба на творби от пленера; 

Празник на динения маджун - 13 септември 2017 г. в с. Смилец - богата програма и 

участие на делегациите от побратимените градове на Силистра. Инициативи: „Хайде за 

динки!" - тръгване с каруци към бостана; Работилница за динен маджун и домашна баница; 

Официално откриване и начало на фолклорната и конкурсна програми; Конкурси за най

гиздава /писана/ каруца, за най-красив динен фенер и най-оригинално моделиране върху 

дърво; фолклорна програма; дегустиране на динен маджун и топла баница. 

Регионални културни прояви 

• Традиционен празник на кукерите и маските - с. Айдемир; 

• Трети събор на алианите „Невруз" в село Брадвари; 

• Празник, посветен на 180 години от рождението на Апостола - Васил Левски в с. 
Българка; 

• Празник в с. Богорово „Край чешмата, под липите"; 

• Четвърти фолклорен събор „Срацимир към корените; 

• Девети фолклорен събор „Иширково пее и танцува - 2017" в памет на хореографа 
Стоил Енчев. Със специалното участие на Калинка Вълчева; 

• 170 години Църква „Великомъченик Св. Димитрий" с. Калипетрово; 
• Празник „Пъстра добруджанска трапеза" в с . Полк. Ламбриново. 

14 



·~1g~.:_'~''=======О=Б=Щ=И=Н=А==С=И=Л=И=С=Т=Р=А======== 
Ш [8]ул. "Симеон Велики" NO 33 il(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 

7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 

Общински културни прояви 

Разработване и изпълнение на програмите: „Пред олтара на свободата", посветена 

на 1 О-ти февруари - 13 9 години от Освобождението на Силистра, 19 февруари -
възпоменателна проява за отбелязване на 144-годишнината от гибелта на Апостола на 

свободата Васил Левски, тържествено отбелязване на Националния празник Трети март -
Ден на Освобождението на България от османско иго. 

Панихида в храма «Св. св. Петър и Павел» за отбелязване на 72 години от Дравската епопея 
и 113 години от създаването на 31-ви Силистренски пехотен полк - Железния; Тържествен 
ритуал за отбелязване Деня на храбростта и Празник на Българската армия - 6 май; „За един 
живот, превърнал се в легенда " - тържество, посветено на 95 години от рождението на 
учителя Иван Байчев- известен силистренски образователен деец - инициирано от Клуба на 

учителя-пенсионер „Иван Байчев"; „ Посвещения за Апостола" - тематична проява, 

посветена на 180г. от рождението на Васил Левски, съвместно с Общински комитет „Васил 

Левски" - Силистра; Тържествен ритуал по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България; 11 юни 2017г. - Дунавски спортен празник и масов 
крос за деца, младежи от 7 до 18г. и техните родители, под наслов "Мама, татко и аз'', 

посветен на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски", организиран от Община 

Силистра и СНЦ "За по-добра и красива Силистра", със съдействието на МКБППМН, 

Превантивно- информационен център, Общински комитет "Васил Левски" и Общински клуб 

"Христо Ботьов". Дунавският спортен празник се проведе под мотото "Аз, моето семейство и 

приятели-заедно за един по-добър свят без зависимости 

Тържествени прояви за отбелязване на Деня на Съединението - 6 септември, 7 
септември 201 7 година - Тържествено отбелязване на годишнина от подписването на 

Крайовската спогодба за възвръщането на Южна Добруджа към България с панихида за 

загинали добруджанци в Първата световна война; откриване и освещаване на паметна плоча, 

посветена на Добруджанската епопея и присъединяването на Южна Добруджа към Майка 

България, изградена по инициатива на родолюбиви българи. Концерт на Володя Стоянов -
Войводата - подарък от проф. д-р Иван Гаврилов- известен български лекар и родолюбец. 

Отбелязване на Деня на независимостта на България - 22 септември - с тържествена 

церемония пред паметника на Васил Левски, 1 октомври - 77 години от възвръщането на 
Южна Добруджа към България - тържествена церемония пред паметника на Цар Борис III 
Обединител; 24-та Юбилейна филателна изложба по повод 70 години от учредяването на 
Филателно дружество „Димитър Дончев" - Силистра. 
„Пролетни игри и песни" - традиционен общински преглед на читалищните художествени 

състави на различните етноси - 4 дни. В прегледа участваха 20 народни читалища с над 35 
художествени колектива и 450 самодейци от Община Силистра. 
Четвърти Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет 
солнце" - 1 април, областен етап. 
Програма „Майски празници на културата", 9 май - Ден на Европа и Ден на победата; 24 
май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - празнично 

шествие, концертни изяви, срещи на кмета с отличници и изявени учители; 

Европейска нощ в музеите - в Природонаучен музей - Сребърна и Художественна галерия 
и Регионален исторически музей; 

Великденско ателие „Писани яйца, шарени". За първи път през 2017 г., по идея на г-жа 
Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", празникът се реализира на пл. 
"Свобода" и включваше няколко ателиета: "Боядисване на великденски яйца", "Рисуване на 

лица", "Цветя и цветни картички", "Косичници", "Сценични изпълнения" и "Великденски 
традиции". 
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Първи юни - Детски празник "Усмихнатите деца на Силистра празнуват" Подарък за 

децата от Община Силистра и Драматично-куклен театър Силистра беше клоунадният 

спектакъл "Как китът получи своето тясно гърло" по Ридиърд Кимплинг. Безспорно, 

атракция за децата бяха творческите ателиета "Накити и детски бижута", "Приложно 

изкуство" , "Косичници" и "Артистично детско рисуване на лица". 

Гостуване на „Спасителят" - спектакъл - Театрална формация „У лична банда" - София. 

Дискусия с актьора Ивайло Захариев по проблемите на наркоманиите. Спектакълът е 

подарък от Община Силистра - Превантивен информационен център по зависимости за 

младите хора на гр. Силистра, по повод Международния ден за борба със злоупотребата и 

незаконния трафик на наркотици. 

Народен празник "С билки и песни на Еньовден" - на 24 юни 2017 година, по повод 
празника Еньовден, Община Силистра, дирекция „Хуманитарни дейности", отдел „Култура" 

за трета поредна година проведоха празника "С билки и песни на Еньовден". В проявата се 

представят автентични носии от Добруджанския край и ретро занаяти от бита на българина. 

През 2017 г. автентични български традиции и занаяти от бита на българина бяха 

представени от читалищата в Община Силистра. Поредицата от прояви започна с бране на 

билки от ранни зори , от които се прави вкусен чай за всички , присъстващи на празника и 

продължи с богата музикална програма с демонстрация на народни занаяти , обичаи и носии 

от Добруджанския край. 

„Дунав Ултра 4: Гладиатори на колела" - финална зона на едноименния велопоход и 

обявяване на победителя от етап 2 на веломаршрута - Свищов - Силистра. 

Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър" в Силистра с актрисата Илиана Балийска -
26 юли 2017 г., в Дунавския парк на Силистра, с участието на много деца, в две възрастови 

групи- от 3 до 12 години . 

За втора поредна година в Силистра и при голям интерес от гражданите се проведе Конкурс 

«Дръстър» за елегантност на ретро и класически автомобили в Дунавския парк, 

организиран от Спортен клуб «Българска автомобилна слава», Български автомобилен клуб 

«Ретро» и Община Силистра. 

Програма с многообразие от културни прояви: „Европейски дни на наследството -
Празнични дни на Силистра - Кръстовден" от 1 до 30 септември 2017 г. с кулминация 
на проявите на 14 септември - Празник на Силистра: Детско утро „Аз опознавам моя 

роден град, неговия бит и култура" - празнични работилнички за децата на Силистра в 

Дунавския парк; Тържествено заседание на Общински съвет - Силистра в зала «Версай»; 

Тържествена церемония по случай Празника на Силистра на площад «Свобода» -
Иновативно , тържествено начало с изпълнения на малки и големи гайдари, аплодирани от 

гражданите ; Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към гражданите и 

гостите; Концерт на Поли Генова; Концерт на Оркестър "Канарите"; Празнични фойерверки; 

Пътуваща книжарница ,Думи на 4 гуми"- пред ОББ. 

Програма „Празници на българския дух и традиции", посветени на 1 ноември - Ден на 

народните будители. 

1 ноември - Ден на народните будители - Официална церемония с интелектуалци и 
творци на 31октомври2017 г. в Художествена галерия 

Кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов връчи грамоти и награди на 

изявени творци и интелектуалци за особен принос в духовното развитие на Силистра. 

- проф. д-р Иван Недев - с принос за научни постижения в областта на анализа на 
съвременния български книжовен език и всеотдайна преподавателска дейност; 

- Бонка Скорчелиева - музикален педагог и ръководител на Музикална студия „До ре 

ми". Удостоена за принос в духовното развитие на града и в личностното израстване на 
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певчески и музикални таланти, за развитието на индивидуалността и творческо мислене на 

младите хора. 

- г-н Тодор Стаматов Тодоров - бизнесмен и областен координатор на ПП ГЕРБ

благодеятел на годината за дарения, направени в полза на общността, за проявена 

инициативност и грижа към съхраняване на историята на Добруджа, събрана в 

енциклопедичен труд, за състраданието и човещината, за готовността да подпомага млади 

таланти във всички сфери на спорта и изкуството. 

Програма с разнообразни културни прояви: „Коледна звезда за Силистра"; 

- 1 декември - «Около елхата»- запалване на коледно-новогодишните светлини в 

Силистра. Тържество с участието на актьори от ДКТ - Силистра, музикална формация 

«Мегатон», Ансамбъл „Ритъм". 

- ХХIП-ри фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине" - Силистра, 

2017 г. с кулинарна изложба от добруджански ястия, посветена на Бъдни вечер. 

18 декември - Работилничка „Вълшебни сурвачки и коледарски венци"- за поредна 

година работилничката се проведе с домакинството на Общински съвет, а за втора година 

към сурвачките се прибави и изработването на коледарски венци. Д-р Юлиян Найденов -
кмет на Община Силистра и д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет -
Силистра откриха работилничката. У частници в творческата работилничка бяха децата от 

Школите за изобразително и приложно изкуство при Обединен детски комплекс, учениците 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и СУ "Н. Й. Вапцаров". За традиционните добруджански 
обичаи Коледа и Сурваки разказаха и показаха участници от НЧ "Дочо Михайлов 1906" в с. 
Бабук. 

Посрещане на Новата 2017 година на площад „Свобода" с празнично веселие -
«Новогодишна наздравица» с фолклорен оркестър «Истър и приятели» и празнични 

фойерверки. 

Концерти с високо качество на предлагания културен продукт 

- Юбилеен концерт на Минчо Панев - по случай 70 години и 50 г. на сцена; 
- Концерт на народната певица, жената-глас Нелина; 
- Великденски концерт на «Сопран» - оркестър за народни песни и танци; 
- Благотворителен концерт на Ансамбъл «Ритъм» при НЧ «Св.Св. Кирилл и Методий 

- 1966»; 
- Благотворителен концерт на Неформална младежка група „Серафим" „Протягам 

ръка за добро" от конкурсната сесия на Община Силистра - „Младите за Силистра"; 

- Благотворителен концерт - спектакъл на Балетна школа „Аксел" при Обединен 

детски комплекс, посветен на Международния ден на балета; 

- Концерт на Поли Генова; 
- Концерт на Оркестър «Канари» 
- Концерт-представяне на Йордан Марков и неговия първи музикален, самостоятелен 

албум „Живот на кръстопът"; 

-Концерт на детска Музикална студия „ДО-РЕ-МИ"; 

-Празничен юбилеен концерт „110 години Народно читалище „Просвета-1907"- с. 

Проф. Иширково"; 

- 11 О години Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906" - юбилеен концерт; 

- „Една нощ във Венеция" - оперета на Държавна опера Бургас, с участието на 

солистите от Музикален театър - София - Валентина Корчакова и Марио Николов; 

- концерт на млади изпълнители «Соул музика край реката» Two Cities One World 
/"Два града, един свят"/ - Анна и Джаред; 
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-Фолклорен концерт на народната певица Николина Чакърдъкова и Неврокопски 
танцов ансамбъл; 

- Юбилеен концерт на клуб «Амадеус»; 
- Концерт на Володя Стоянов; 
- „Последна глътка лято" - концерт на Йордан Марков и дует „Шик" - Вили и Краси 

Гюлмезови- 15 септември 2017 г.; 
- Юбилеен концерт на НЧ «Дръстър-2012» - 5 години от създаване на читалището; 
- Концерт на НЧ «Доростол - 1870»; 
-Коледен концерт на съставите от Народно читалище „Пробуда-1940" с. Калипетрово, 

с участието на формации от Тутракан и Тервел; 

- Концерти на Градски духов оркестър - в Дунавския парк и коледен концерт с 

приятели; 

- Концерти на Клуб „Амадеус'', Балет „Аксел", Музикална студия „До Ре Ми" и Балет 
„В2", Център за музика и изкуство „Мегатон", Рокконцерти на младежки групи, спектакли на 

Театрално студио „Артистик" при ОДК. 

Създаване па условия и подкрепа за художествените изяви па творческите формации и 

талантите от всички поколения 

Община Силистра, Отдел „Култура" работи с всички творчески формации. Постоянно 

е взаимодействието с: Музикална студия „До Ре Ми'', Център за музика и изкуство 

„Мегатон'', детски и младежки театрални състави „Артистик" при ОДК, Вокална група към 

ДФФ „Добруджанче", В2 Балет, Балет „Аксел'', Балет „ЛиДенс", рок групи, фолклорни 

клубове, Обединен детски комплекс, Ученически парламент, Фондация „Съпричастие", 

Регионален клуб „Традиция"; Дружество на Съюза на българските художници, народни 

читалища, Литературно сдружение „Реката и приятели'', РЕКИЦ, клубове на инвалида и 

пенсионера'', Клуб на учителя пенсионер „Иван Байчев", Дамски клуб „Осезание'', 

Филателно дружество „Димитър Дончев" и др. Оказва се съдействие за представяния на нови 

книги и автори, тематични изложби, ученически инициативи и прояви на културни 

институти, творчески, музикални, певчески и танцови формации. Активно се подпомага 

дейността на народните читалища и техните инициативи. 

Прояви, свързани с иптеграциоппите процеси в сферата па културата за 2017 г. 
Всяка година по традиция Община Силистра и Общинският съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционни въпроси - Силистра организират тематични инициативи: 

- ученически конкурс за рисунка и есе "Дъга на толерантността" - Силистра. Темата за 

рисунка през 2017 година бе „Етносите и техните традиции", а за есе или разказ „Моята 
история за доброта и толерантност". Конкурсът се провежда за осма поредна година. 

-8 април - Международен ден на ромите - проява, посветена на приятелството, 

обединена под мотото за цялата страна „Слънцето свети за всички". Проявата се осъществи с 

богата програма в село Бабук; 

-16 ноември - Международен ден на толерантността - турнир по народна топка за 

ученици. Целта на тазгодишното събитие, посветено на толерантността, бе чрез спорт да 
бъде повишена културата на подрастващите срещу агресията, насилието, нетолерантността и 

за стимулиране развитието на състезателния им дух, екипност и разбирателство. Мотото на 

кампанията за 2017 година бе: "Уважавай, Подкрепяй, Обичай", а логото на кампанията 
изобразява момиченце, събиращо сърца; 

- На 18 март 2017г. се проведе Третият събор на алианите „Невруз" в село Брадвари; 
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-"Пролетни игри и песни"- традиционен общински преглед на читалищните 

художествени състави на различните етноси в Община Силистра. Фолклорът на българите, 

наравно с този на отделните етнически общности, се преплете в красива симбиоза от 

автентични обичаи и нрави, познати и непознати песни и танци, неповторими мигове на 

добросъседство и разбирателство; 

- Традиционна викторина на тема: "Какво знаем за Таньо войвода?". На 30 май 2017 
година стартира 32-рият Национален ученически поход "По стъпките на четата на Таньо 

войвода", За 16-та поред година Община Силистра съдейства за участието на ученици и 

учители от общината в проявата; 

-Викторината "По пътя на Шейх Бедреддин", във връзка с Международния ден на 

толерантността. Отличените ученици ще бъдат обявени през пролетта на 2018 г; 
-Периодично провеждаме информационни кампании, свързани с религията и 

празниците на ромската общност през годината - дипляни и постери, радиопредавания, 

публикации в местния печат и срещи с ученици, студенти и хора от третата възраст; 

-Издирват се и се създават етнографски сбирки в читалищата на селата Бабук, 

Иширково, Брадвари, Смилец, Йорданова и Калипетрово, Регионален исторически музей -
Силистра в партньорство с Община Силистра; 

-Песни и танци от фолклора на ромския етнос са включени в репертоарите на 

Фолклорния ансамбъл „Добруджа" и любителските читалищни художествени състави; 

-Реализират се съвместни проекти с читалища, НПО, училища и доброволци в сферата 

на мултикултурното общуване и опознаване културата на отделните етнически общности. 

-Основният принцип, който се откроява в общинската културна политика, е: всички 

културни прояви да утвърждават принципите на толерантност, информираност и 

добронамереност. 

Народните читшzища в Община Силистра - партньори на Община Силистра за 

закрила и развитие на културата 

В Община Силистра народните читалища /23 на брой/ развиват дейност в населените 
места, съхраняват традициите и реализират разнообразни културни прояви и проекти. Те 

работят като културно-информационни центрове за жителите на населените места. 

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата в 

Община Силистра през 2017 г. бе в размер на 372 300 лева, при 51 субсидирани бройки от 
държавния бюджет, като стандартът за една субсидирана бройка е 7 300 лева. Субсидиите се 
разпределят при стриктно спазване на чл. 23 от Закона за народните читалища и изработен от 
Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите и НСОРБ 

„Механизъм за разпределение на годишната субсидия за читалищата". 

Община Силистра се отличава с развита културна инфраструктура и с фестивални 

прояви, за които съществен е приносът на народните читалища на територията на общината. 

Те активно работят за съхранение и развитие на духовните ценности, за изпълнение на 

дейностите от Общинския културен календар, като устойчив фактор за развитие на местните 

общности. 

Активно е взаимодействието на Община Силистра с народните читалища, които 

участват във всички общински културни прояви. Те представят своята дейност и културни 

продукти на национални и международни фестивали и са носители на много отличия. 

Общинският съвет утвърди Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Силистра през 2017 г. 
За трета поредна година се проведе среща на ръководството на Община Силистра с 

представителите на читалищата по повод 1 март - Ден на любителското художествено 

творчество. Инициативата е под егидата на кмета на Община Силистра - израз на уважение, 
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добри взаимоотношения и сътрудничество в областта на културата, за съхранение на 
българските народни обичаи и традиции. 

Инвестиции и проекти 

Проекти по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г . 

./ Приоритетна ос 1: „Устойчиво интегрирано градско развитие" 

На 19 март 2016 г. е одобрена Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 
2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16PFOP001-l .001-039 
„Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие" по 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. на обща стойност 19 877 790,14 лева, 

като 17 900 3 72,25 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 977 417 ,89 лева са собствен 
принос и финансов инструмент. Програмата включва реализация на основни проекти в 

следните инвестиционни приоритети: 

• Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради: 

~ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

ЖИЛИЩНИ сгради ; 

~ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

Община Силистра; 

• Инвестиционен приоритет „Градска среда": 
~ Обновяване на градска жизнена среда ул. „Симеон Велики" и площад 

„Албена" ; 

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

за социални жилища; 

~ Група дейности „Културна инфраструктура" - Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в Драматичен театър „Сава Доброплодни"; 

• Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура": 

~ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий" и детска ясла „Здравец" ; 

Към Инвестиционната програма е изготвен и списък с резервни проекти с индикативна 

стойност 8 876 000,00 лв.(възлизаща на 50 % от определения общ ресурс на безвъзмездна 
финансова помощ), включващ Младежки дом и Общежитие за средношколци „Младост''. 

Обхватът на Инвестиционната програма допринася за осъществяване на дългосрочната 

визия за развитието на града. Проектите, включени в програмата въздействат интегрирано за 

обновяване на инфраструктура, осигуряване на достъпност, привлекателност, подпомагане 

на устойчивия растеж, социално приобщаване, по-високо качество на живот. 

В изпълнение на Програмата през 2017 г. са изпълнени следните дейностите по 

заложените проекти: 

• Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради: 

~ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради," 

Проектът е заложен по график да стартира през юни 2018 г. като продължителността 
му ще бъде 30 месеца, а максималната стойност на подаденото проектно предложение не 
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следва да надвишава 2 046 550,00 лева. За да се постигне синергичен ефект при реализацията 
на Инвестиционната програма на Община Силистра се предвижда обновяване и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон 
Велики". 

През 2017 г. е проведена процедура за избор на изпълнители за установяване на 
техническите характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна 

ефективност на сградите със сключени договори. С избрания изпълнител е сключен договор. 
Изготвени са технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на шесте 

сгради. 

~ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

Община Силистра; 

Срокът за подаване на проектно предложение беше 2017 г., като планираната 

продължителност за изпълнение на проекта е 30 месеца. Максималната стойност на 

проектното предложение е 1 554 914,40 лева. 
През 2017 г. са предприети следните дейности: изготвена актуализация на работния 

проект на обекта. Работният проект е съгласуван и одобрен от експлоатационните дружества. 

Подготвено е проектното предложение и е подадено за оценка от Междинното звено на 

06.12.2017 год. Предстои приключване на оценката и сключване на договор за БФП с УО на 
ОПРР. 

• Инвестиционен приоритет „Градска среда": 
~ Обновяване на градска жизнена среда ул. „ Симеон Велики" и площад 

„ Албена"; 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена" - гр. Силистра" е 

подаден за оценка в Междинното звено на Община Силистра на 21.09.2016 г. На 27.12.2016 
г. проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 

2014-2020 г. На 04.01.2017 год. Община Силистра сключи договор за БФП с УО на ОПРР 
2014-2020 год. Продължителността на проекта е 21 месеца, а одобрената за финансиране 

безвъзмездна финансова помощ възлиза на 2 264 О 13 ,22 лева. В срок от три месеца бяха 
обявени всички процедури за избор на изпълнители. В началото на юни се сключи договор и 

с фирма за изпълнение на строително - ремонтните работи и фирма за строителен надзор. На 
10.07.2017 год. се направи първа копка на обекта, а на 12.07.2017 год. се откри строителна 
линия. На 14.12.2017 год. се състоя комисия за издаване на акт 15. Предприети са мерки за 
организиране и провеждане на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за 

ползване на обекта. 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики" - гр. Силистра" 

След преработка на техническата документация и съгласуване с компетентните 

органи и експлоатационните дружества и одобрение от Общински Експертен съвет по 

„Устройство на територията" на 30.12.2016 г. проектът е внесен за оценка в Междинното 

звено на Община Силистра. По време на оценката постъпваха редица запитвания и 

уточнения от страна на Междинното звено и УО на ОПРР 2014-2020 год. В крайна сметка на 
28.12.2017 год. бе сключен договор за БФП. Стойността на проекта възлиза на 3 105 281,13 
лева., а продължителността му е 30 месеца. Предстои да се проведат процедури за избор на 
изпълнители и да започнат строително-ремонтните работи. 

• Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура": 

~ Група дейности „ Социална инфраструктура" - Изграждане на жилищна 

сграда за социални жилища; 

Индикативният срок за внасяне на проектно предложение е 2018 г. 

Продължителността на проекта от 2019 г. до 2021 г., стойността 1 11 О 490,00 лв . 
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През 2017 г. са предприети следните дейности: проведено публично представяне на 
идеята за изграждане на сграда за социални жилища. Проведен е конкурс за идейна 

концепция за изграждане на социални жилища. От конкурса бе излъчен победител. С него се 

проведе процедура по договаряне за изготвяне на работен проект. Междувременно беше 

провесено и публично обсъждане на спечелилата идейна концепция от конкурса. 

}i;;> Група дейности „ Културна инфраструктура" - Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в Драматичен театър „ Сава Доброплодни ",· 
През 2017 г. няма стартирали дейности по подготовката на проектно предложение за 

кандидатстване за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Драматичен театър „Сава Доброплодни". Съгласно заложения график за изпълнение на 

Инвестиционна програма на Община Силистра проектът следва да бъде подаден до средата 

на 2019 г. На този етап се изчаква стартиране на Фонд на фондовете, защото проектът ще се 
реализира с помощта на финансови инструменти. 

• Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура": 

}i;;> Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „ Св. Св. 
Кирил и Методий" и детска ясла „ Здравец "; 

През 2017 г. са предприети следните дейности: На 08.12.2016 г. беше подписан 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПРР и Община 

Силистра. Проведоха се всички процедури за избор на изпълнители и бяха сключени 

договори. На 07.08.2017 год. се проведе пресконференция за откриване на проекта и за 
стартиране на строително-ремонтните работи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий". Същите ще 

приключат през 2018 год. През 2018 год. ще стартират строително-ремонтните дейности в 

ДЯ „Здравец". 

Продължителността на проекта ще бъде от 08.12.2016 г. до 08.06.2019 г., а одобрената 
стойност е 5 390 562,45 лева, като 5 270 535,07 лева е безвъзмездната финансова помощ и 
120 027,37 лева е приноса от страна на Община Силистра . 

./ Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура" 

На 08.12.2016 година Община Силистра подписа договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект "Предоставяне на качествено образование чрез 

модернизиране на ПЗГ "Добруджа. Проектът е на обща стойност до 1 300 000,00 лв. - 100% 
безвъзмездна финансова помощ от които 85% Съфинансиране от Европейския фонд за 
Регионално развитие и 15% Национално съфинансиране. Планираната продължителност на 
проекта е 30 месеца. Целта на проекта е да се предоставят условия за прилагане на 

качествени образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в 

ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра. Основни дейности при реализиране на проекта са: 

извършване на строително ремонтни работи на учебен корпус, общежитие и една 

работилница, включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни 

ремонти, смяна на отоплителни и вентилационни системи и осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за хора с увреждания, включително закупуване на оборудване и 

обзавеждане на учебен корпус и общежитие. През 2017 год. бяха проведени процедури за 
избор на изпълнители. Чрез процедура инженеринг е избран изпълнител за изработване на 

технически проект и за извършване на строително-ремонтни работи. Техническият проект е 

изработен и текат съгласувателни процедури с експлоатационните дружества. Предстои 

стартиране на строителните работи. 
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./ Приоритетна ос В: „ Техническа помощ11 

През 2017 год. продължава изпълнението на проект „Техническа помощ за Община 
Силистра" договор №BG16RFOP001-8.001-0006-C01 по Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 /ОПРР/, по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ". Стойността на 
безвъзмездната помощ е в размер на 96 204,00 лева, от които 81 773,40 лв. съфинансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/, чрез ОПРР 2014-2020 и 14 430,60 лв. 
съфинансиране от националния бюджет. Срокът за изпълнение на договора е 93 месеца- до 

2023 год. Целта на бюджетната линия е да подкрепи Община Силистра, с оглед изпълнение 
на функциите й в качеството на: междинно звено - за оценка на проектни предложения; на 

бенефициент по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 
2014-2020 - за изпълнение на Инвестиционна програма; на градска власт - повишаване на 

капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на стратегически документи. 

Настоящата Бюджетна линия е форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

конкретни бенефициенти - 39 общини за градове от 1-во до 3-то ниво, една от които е 
Община Силистра. 

Проекти по програма за трансгранично сътрудничество „Румъния -
България" 2014-2020 

На 26.06.2017 г„ Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, подписа договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Inteпeg V-A Румъния -
България 2014-2020 г„ за финансиране и изпълнение на проект „EasyGuide - interactive 
moblle application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi 
and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и 

историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра". 

Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - Водещ партньор 
и Исторически музей - Кълъраш/LОWЕR DANUBE MUSEUM CALARASI. Общата стойност 
на проекта е в размер на 927 792.47 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община 
Силистра е 767 641,32 евро, за Историческия музей - Кълъраш е 160 151,15 евро. 

Съфинансирането на Община Силистра е 2% от бюджета на проекта и е в размер на 

15 352,83 евро. Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на подписване на 
договора т.е до 26.03 .2019 г. 

Проектът има за цел да представи трансграничния регион Кълъраш - Силистра като 

туристическа дестинация чрез разработване на интегриран виртуален екскурзовод. С 

разработването на интерактивна онлайн платформа за предоставяне на информационни и 

туристически услуги, ще бъде стимулиран туризмът и икономическото развитие в двете 

области. По време на изпълнение на Проекта ще бъде изготвен анализ и изследване на 

историческото и културното наследство в региона, като се идентифицират обекти и 

интересни събития, които ще бъдат включени в обща интерактивна база данни. Въз основа 

на събраните данни ще бъде подготвено съдържанието на виртуалните приложения. Те ще 

представляват интегрирана среда състояща се от: интернет сайт, мобилно приложение - с 

предварително изготвени маршрути, съобразени с потребителите и цифрови информационни 

дисплеи предоставящи дигитализирана база данни на три езика. Устройствата ще бъдат 

разположени на определени за целта места в региона. 

Проектът е насочен към общо териториално предизвикателство на нестабилния 

туристически поток в региона на Силистра-Кълъраш и се вписва в Специфичната цел на 
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програмата 2.1 Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси 
и културното наследство. 

В началото на 2017 год. Община Силистра в партньорство с румънската страна подаде 
три заявления за интерес по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния - България. И трите заявления бяха одобрени, след което последва подаване на 

проектни предложения. Бяха подадени и трите проектни предложения както следва: 

Developing common tourism products and rehabilitation of cultural heritage - Разработване на 
общи туристически продукти и рехабилитация на културното наследство. Включените в 

проекта дейности са изготвяне на съвместна стратегия за насърчаване на туризма в 

програмната област чрез популяризиране и използване на културния потенциал за природно 

наследство ;реконструиране на културната инфраструктура за изграждане на нова секция за 

природни науки на Кълъраш Долен Дунавски музей/ Художествена галерия Силистра; 

разработване на общи туристически продукти и услуги, основани на природно и културно 

наследство, и съвместно популяризиране.Обща стойност на проекта: 1 499 992,52 евро или 2 
933 730,37 лв. Безвъзмездна финансова помощ за Община Силистра: 851 590,27 евро или 1 
632 254,48 лв. Съфинансиране за Община Силистра: 17 031 ,81 евро или 33 311,32 лв. 

Silistra - Есо- friendly - ViaЫe - Electrical - Navodari - Transport - SEVEN-T 
Силистра - Екологично чист - жизнеспособен - електрически - Наводари - Транспорт. 

Проектът цели подобряване на връзката на трансграничните третостепенни възли към TEN-T 
инфраструктурата чрез реконструкция на 4 315 м пътища и въвеждане на екологично чист 
транспорт в трансграничния район Силистра - Наводари. Обща стойност на проекта: 7 917 
612,31 евро или 15 485 503,68 лв. Безвъзмездна финансова помощ за Община Силистра: 3 
082 642,55 евро - 5 908 542,28 лв. Съфинансиране за Община Силистра: 61 652,85 евро или 
120 582,50 лв. 

Подобряване на безопасността на корабоплаването по р . Дунав в трансграничния 

регион Кълъраш - Силистра. Проектът цели подобряване на инфраструктурата по река 

Дунав чрез запазване на плавателността и осигуряване на защита на плаващите обекти. Обща 

стойност на проекта: 6 200 000,00 евро или 12 126 146,00 лв. Безвъзмездна финансова помощ 
за Община Силистра: 2 200 000,00 евро -
4 302 826,00 лв. Съфинансиране за Община Силистра: 44 000,00 евро или 86 056,52 лв. 
Създаване на добре свързан регион чрез засилване на трансграничното сътрудничество 

между Кълъраш и Силистра 

Проекти Финансирани от държавния бюджет и/или други донори 

./ Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради 

От старта на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в Община Силистра има регистрирани 3 7 сдружения на 
собствениците. Между Община Силистра, Областна администрация Силистра и Българска 

банка за развитие има сключени 15 броя договори за целево финансиране. През 2017 г. в 

Българска банка за развитие има изпратени още 6 броя искания за сключване на договори за 
финансиране. 

Във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС Община Силистра проведе 3 процедури за 
избор на изпълнители, като следва: 
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Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т . (1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Община Силистра, разделена на Обособени позиции; 

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на община Силистра, разделена на 

Обособени позиции; 

„Извършване на оценка за съответствие на работните проекти (вкmочително 

оценка за съответствието на част „Конструктивна", съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, с 

комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване 

на изискванията на чл. 142, ал . 5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор, включително 

контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите 

материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на 

МЖС по НПЕЕМЖС", разделена на Обособени позиции; 

За успешното реализиране на НПЕЕМЖС са избрани всички външни изпълнители за 

изпълнение на дейностите по внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

Многофамилните жилищни сгради на територията на Община Силистра, в които са внедрени 

мерки за енергийна.ефективност и са въведени в експлоатация през 2017 година са: 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа" № 24" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса" № 1 и № 3" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина" № 2, вх. А и вх. Б" 
• „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север" №14 и № 

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

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

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

поляна" № 13 и № 15 и ул. „Илинден" № 33" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония" № 168, ул. „Кубрат" 
№ 1 и ул. „Кубрат" № 3" 

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кубадин" № 5, 7 и 9" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември" № 19" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" № 50" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" № 52" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев" № 4, вх. А.и вх. 

Б 

През 2018 r . дейностите по въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще приключват и в 
следните обекти; 

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш" № 42, №44 и № 46" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Тулча" № 33" 

Договорения финансов ресурс с Българска банка за развитие за изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност е 13 494 629,69 лева с включен ДДС за 
всички 15 жилищни сгради. Усвоените средства по Програмата до края на 2017 г . възлизат на 

12 420 983 ,39 лева с включен ДДС. 
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Общинска собственост 

Към 31.12.2017 г. в Община Силистра има съставени 7935 акта за общинска 
собственост, като 4655 от тях са действащи (останалите са отписани или преактувани на 
основание чл. 59 от Закона за общинската собственост). От тях актовете за имоти - публична 
общинска собственост са 836 на брой, а за имоти - частна общинска собственост са 3 819 
броя. През отчетния период са съставени 63 акта за общинска собственост, от които 5 за 
публична общинска собственост и 58 за частна общинска собственост. Състоянието на 

застроените имоти е различно - от много добро (сгради, в които е извършено саниране ), 
нормално, до такива в много лошо състояние (рушащи се, с опасност от самосрутване, с 

разграбени дограми, течащи покриви и т.н.) . Това основно е свързано с обитаването на 

имотите, при което наемателите/ ползвателите се грижат за тях, опазват от разграбване и т. н. 

В много лошо състояние са основно имоти, които дълги години не се използват, т. к. не са 

необходими на органите на местното самоуправление, няма интерес към тях нито за наемане, 

нито за закупуване (повечето от тях са били включени в плана за приватизация през 

последните години). Поради системен недостиг на финансови средства, те не се охраняват, 

ремонтират и т. н. 

Управлението на собствеността се осъществява от ръководителите на звената, на 

които е предоставена за управление или от кмета на общината - за всички останали имоти. 

Освен грижата за поддържането й в състояние - годно за ползване (текущи и основни 

ремонти, заплащане на разходите по експлоатация и др.), то включва: снабдяването с 

необходими за дейността документи - регистрации, разрешителни, удостоверения, 

застраховане, организиране на охрана, промяна на предназначението, предоставяне 

безвъзмездно за управление на други юридически звена или отдаване под наем на свободни 

имоти, или отделни обекти в тях и др. 

Извършени дейности по управление на общинската собственост през 2017 г. 

Цялата застроена публична общинска собственост, включително Дунавския парк, 

Градинката с паметника на 31-ви полк и гробищните паркове на гр. Силистра, както и имоти 

- частната общинска собственост, определени с Решение № 409 от 26.01.2017 г. на Общински 
съвет - Силистра (основно спортни обекти, клубове на пенсионера и инвалида, здравни 

служби, имотите - предоставени на общинските предприятия, на звена на държавна 

бюджетна издръжка) бяха застраховани след проведена процедура по Закона за 

обществените поръчки в ЗАД „Асет Иншурънс" АД. През 2017 г. са настъпили 

застрахователни събития в следните общински имоти: сградата на бивше СОУ „Юрий 

Гагарин", читалище в с. Проф. Иширково, ООС „Младост'', магазин на ул. „София" 2, 
кметството в с. Айдемир, СУ „Н. Й. Вапцаров", ОСУ „Дръстър", за които са изплатени 
обезщетения общи в размер на 7 961,76 лв. 

Моторните превозни средства също са застраховани в ЗАД "Асет Иншурънс" АД. 

През 2017 г. са регистрирани 2 щети, за които са изплатени обезщетения в размер на 635,27 
лв. 

В съответствие с чл. 16 и 17 от Закона за общинската собственост поддържането и 
ремонтите на имотите - общинска собственост са извършени от лицата, на които са 

предоставени за управление, отдадени под наем или за ползване. Това е осъществено в 

рамките на предвидените по съответните бюджети средства или по спечелени проекти. Част 

от по-малките, основно текущи ремонти са извършени от ОП „Дръстър". 
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Предоставени за безвъзмездно управление па звена па общинска бюджетна издръжка 
(общински предприятия и други) 

Това са имоти, в които се осъществява изпълнението на определени общински 

дейности, като: депониране на битови отпадъци, управление и поддържане на общинския 

сграден фонд, организиране на общинските пазари и експлоатирането на зоната за 

кратковременно платено паркиране, извършването на различни обредни и социални услуги. 

Имотите са предоставени на общински предприятия, създадени по Закона за общинската 

собственост. 

ОП „Региопалпо депо за битови отпадъци" работи по утвърден „Експлоатационен 

план", в който са залегнали най-съвременни технологии и методи за обезвреждане и 

неутрализиране на вредните и опасни емисии при обработка на инфилтрата, събиране и 

изгаряне на сметищния газ, опазване на въздуха, почвата и подпочвените води. И през 2017 
г. ОП „Регионално депо за битови отпадъци" изпълнява дейността си, съгласно Комплексно 

разрешително № 180-НО/ 2007 г., актуализирано през годините, със строго регламентирани 
начини, методика и действия на изпълнение на технологичните изисквания. 

Някои имоти, управлявани от ОП "Обреди" имат нужда от сериозни основни ремонти 

и подобрения, като укрепване на сградата на ул. „Ген. Скобелев". Съгласно нормативните 

изисквания е необходимо да се огради целия гробищен парк с плътна ограда с височина 2 
метра, както и да се осигури осветление и охрана. 

ОП „Дръспrьр" основно се грижи за събирането на наемите за общинските жилища, 

ремонти на жилищния и нежилищен фонд, поддържането на уличното осветление, 

сфетофарните уредби, хоризонталната и вертикална маркировка и др. През 2017 г. 

предприятието е събрало наеми за общински жилища в размер на 222 382,48 лв. Извършени 
са основни и текущи ремонти на 50 общински жилища, в сградите на Младежки дом -
Силистра, бивша Стоматологична поликлиника, ПМГ „Св. Климет Охридски", ЕГ „Пейо 

Яворов", UДГ „Роза", UДГ „Ян Бибиян", UДГ „Детелина" с. Проф. Иширково, ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий" с. Брадвари и много други общински имоти. 

ОП "Общински пазари и паркинги" - от предоставените за управление имоти на 

предприятието през 2017 г. са събрани общо приходи в размер на 231 454,59 лв., от които: 
такси маси - 87 293,19 лв., такси „Синя зона" - 129 445,44 лв. , наем от паркоместа - 4 147,36 
лв. и такси тоалетна - 1 О 568,60 лв. Основните проблеми по управлението все още са 

свързани с необходимостта от благоустрояване на общинския пазар, отговарящ на 

европейските изисквания. 

Устройство на територията 

Извършени дейности през 2017 год. 
• Закриване на Сметищна клетка 1 на Депо за твърди битови отпадъци /ДТБО/ в 

гр.Силистра. Вече се изпълнява от „Пътстроймонтаж" ЕООД, гр. Силистра; 

• Издадени Удостоверения за въвеждане в експлоатация за „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 13 броя сгради; 

• Изпълнена техническа рекултивация - I - ви етап на обект „Закриване и рекултивация 
на сметище" на територията на с. Калипетрово; 

• Изпълнена техническа рекултивация - I - ви етап на обект „Закриване и рекултивация 

на сметище" на територията на с. Айдемир; 

• Приключили СМР за Благоустрояване и изграждане на мемориална „Стена на 

славата" - предстои въвеждане в експлоатация; 
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• Приключило Разширяване на Гробищен парк - III - ти етап - предстои въвеждане в 
експлоатация ; 

• Изградена втора площадка за кучета; 

• Ремонт на улично осветление в гр. Силистра на стойност 1 899 074 .1; 
• Три обекта по програмата „Обичам природата и аз участвам" - с. Брадвари, с. 

Калипетрово и с. Айдемир; 

• Ремонт на асфалтова настилка 57 148 кв.м. на стойност 1 064 818 лв; 
• Почистване и възстановяване на канавки и канали, вкл. и нови- 800 м.; 
• Възстановяване на пътна маркировка по улици и кръстовища в населени места, вкл. 

нови 4 броя „легнал полицай" за около 19 000 лв; 

11. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие 

Стратегическа цел 1 Развитие на конкурентноспособна общинска икономика чрез 
осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на иновациите и 
използване на местния потенциал 

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

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на предприемачеството и диверсифициране на 

местната икономика 

1.1.1.1. В периода от 18.01.2017 г. до 18.07.2018 г. фирма „Елика Елеватор" ООД реализира 
проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност" . Цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика

Елеватор ООД, чрез внедряване в производството на иновационни подобрения в машина за 

белене на слъчогледови семки. Целта ще бъде постигната чрез закупуване на съвременно 

високопроизводително и енергоефективно оборудване, което ще гарантира производство на 

конкуренпюспособни машини с висока производителност, гарантирано качество , 

удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите. 

Общата стойност на реализирания проект е 1 666 500.00 лева, от които 999 900.00 лева 
Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ и 666 600.00 лева собствен принос. 

1.1.1.2. В периода 25.10 .2016г. до 09 .08 .2017г. фирма „Елика Елеватор" ООД реализира 

проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност". Дейностите по проекта включват закупуване и внедряване в 

производство на CNC машина за лазерно рязане с фибро източник и CNC Хидравличен 
абкант. Въвеждането на автоматизирано високотехнологично оборудване е необходимо за 

подобряване на производствения процес и ресурсната ефективност, както и подобряване на 

качеството съществуващата продукцията. Оборудването е модерно, високопроизводително, 

енергоефективно и гарантиращо ефективен контрол на качеството и безопасност на 

производството, което пряко допринася и за опазване на околната среда - по-малко отпадъци 
от производството и по-нисък шум. 

Реализираният проект е на стойност 1 394 076.51 лева, от които 836 445.90 лв Безвъзмездна 
финансова помощ /БФП/ и 557 630.61 лв собствен принос. 

1.1.1.3. В периода 18.12 .2017г. до 02.02.2018г. фирма „ЕНЕРКО БГ" ООД реализира проект 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". 
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Дейностите по проекта включват закупуване на дълготрайни материални активи, 
необходими за внедряване в производство от „ЕНЕРКО БГ" ООД на многоходов соларен 
колектор - иновативен продукт разработен от предприятието, който чрез своя четириходов 

топлообменник усвоява до 30% повече слънчева енергия от алтернативни соларни колектори 
предлагани на пазара. Като резултат от проекта предприятието ще диверсифицира дейността 

с иновативен продукт и ще производителността си и ще увеличи нетните си приходи от 

продажби. 

Стойността на проекта е 1 318 658 лева, от които 923 060.60 лева БФП и 395 597.40 лева 
собствен принос.Срокът за изпълнение е 18 месеца. 

1.1.1.4. В периода 18.12.2017 г. до 18.12.2019 г. „ЗММ Стомана" АД реализира проект с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". 

С проекта се цели въвеждане на високоефективни, енергоспестяващи машини, с които да се 

разшири производството на машини за дървообработване. Новите машини чувствително ще 

съкратят сроковете за изпълнение на поръчките поради значително по - високите 

производствени показатели. Те ще позволяват да се произвежда повече продукция, за по -
кратко време и при по - ниска консумация на енергия, довеждайки до разширяване на обема 
на производство на основните продукти на фирмата. 

Общата стойнаст на проекта е 5 011 652.47 лв, от които 2 497 833.37 лв. БФП и 2 513 819.10 
лв. собствен принос. 

1.1.1.5. В периода от 18.08.2017 г. до 18.11.2018 г. фирма „ Камъшит-98" АД реализира 
проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност". 

Проектът цели постигане на устойчив растеж и подобряване на конкурентоспособността на 

„Камъшит-98" АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и увеличаване 

капацитета на съществуващия стопански обект на „Камъшит-98" АД. С проекта ще се въведе 

и сертифицира система по стандарт ISO 50001 и ще се реализират 3 мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, предвиждащи придобиване на ново високопроизводително и 

енергийноефективно оборудване. Планираните енергийни спестявания от реализацията на 

проекта са 39,10%. 
Общата стойност на проекта е 1 440 200.00 лв., от които 867 640.00 лв. БФП и 572 560.00 лв. 
собствен принос. 

1.1.1.6. В периода от 27.02.2017 г. до 26.01.2018 г. фирма „СИЛОМА" АД реализира проект с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". 

Общата цел на проектното предложение е: „Повишаване на конкурентоспособността и 

експортния потенциал на „СИЛОМА" АД". За постигане на общата цел на проекта ще се 

осъществят инвестиционни дейности, водещи до постигането на следните специфични цели: 

1. Повишаване на производствения капацитет на „СИЛОМА" АД; 
2. Подобряване качеството на съществуващите продукти и разнообразяване на асортимента 
от продукти. 

Общата стойност на проекта е 818 238.89 лв. , от които 490 943.33 лв. БФП и 327 295,56 лв 
собствен принос. 

1.1.1.7. В периода от 20.06.2016 г. до 20.12.2017 г. фирма 

проект с финансовата подкрепа на Оперативна 

конкурентоспособност". 

„Стеариност" ООД реализира 

програма „Иновации и 

С проектното предложение фирмата кандидатства за закупуване на машини, които заменят 
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вече старите и амортизирани, а друга част ще са напълно нови, което ще позволи 

разширяването на продуктовия асортимент и подобряване на качествата и характеристиките 

на настоящите продукти. Закупените машини ще доведат до: подобряване на 

производствените процеси, добавяне на нови характеристики и подобряване на 

съществуващи продукти, разнообразяване на асортимента и внедряване на нови технологии 

за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 
Общата стойност на реализирания проект е 621 295.56 лв., от които 372 777.34 лв. БФП и 248 
518.22 лв. собствен принос. 

1.1.1.8. В периода от 18.08.2017 г. до 18.08.2018 г. фирма "Хром" АД реализира проект с 

финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност". 
С проектното предложение фирмата има за цел да оптимизира консумацията на 

електроенергия и същевременно да се подобри производствената ефективност на процеса. 

Именно поради тази причина първата дейност в настоящия проект е свързана със 

закупуването на ново оборудване за сектор "заваряване". Заложено е също така и 

обновяването на осветителната система с нови LED осветители. 
Общата стойност на реализирания проект е 554 400.00 лв. ,от които 385 600.00 лв. БФП и 168 
800.00 лв. собствен принос. 

1.1.1.9. В периода от 20.06.2016 г. до 22.11.2017 г. фирма "Хром" АД реализира проект с 

финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност". 

У спешната реализация на проекта ще допринесе за разширяване капацитета на "Хром" АД да 

произвежда и предлага конкурентоспособна продукция чрез подобряване на 

производствените процеси, добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти, както и чрез повишаване ресурсната ефективност и ефикасност. 

Общата стойност на реализирания проект е 1 310 000.00 лв., от които 786 000.00 лв. БФП и 
524 000.00 лв. собствен принос. 

Специфична цел. 1.1.4. Подобряване на инфраструктурата за развитие на бизнес 

1.1.4.1. През 2017 год. са изградени 2534 м газоразпределителна мрежа в рамките на гр. 
Силистра на обща стойност 780 000 лв . Газифицирани са 3 обекта общинска собственост -
120 000 лв, 1 промишлен обект - 160 000 лв, 4 обществено - административни сгради -
93 000 лв и 84 битови обекта - 252 000 лв. 

Стратегическа цел 2: По-висок жизнен стандарт на населението чрез създаване на нови 

работни места,създаване на условия за качествена заетост, предоставяне на качествени 

публични услуги, конкурентоспособно образувание и обучение, стимулиране на ученето 

през целия живот, социално включване и осигуряване на достъп до качествено образование, 

насърчаване на културния живот и спорта 

Приоритет 2.1.: Подкрепа за заетост 

2.1.1. В периода 19.07.2016г. до 19.10.2017г. фирма «Камъшит - 98» АД реализира Проект 
„Инвестиция в човешки капитал за нови перспективи" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси". Проектът предвижда разкриване на нови работни позиции 

в производството на "Камъшит-98" АД, както и оборудване на новообособените работните 

места. 

Общата стойност на реализирания проект е 101 700.00 лв БФП. 
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2.1.2. В периода 29.08.2016г. до 31 . 12.2017г. Община Силистра реализира Проект „Център 
за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Целта на 

проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване 

на хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване и предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на 

лицата, които полагат грижи за близките си. 

Общата стойност на реализирания проект е 874 876.05 лв БФП. 

2.1.3. В периода 22.07.2016г. до 22.02.2018г. фирма „ПВЦ Инвест" ООД реализира Проект 

„Създаване на нови работни места в „ПВЦ Инвест" ООД" "ПО Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" . Целта на проекта е цел да създаде нови работни места и да 

осигури подходяща професионална среда за по-добро управление на уменията на 8 
новонаети служители. 

Общата стойност на реализирания проект е 73 659.51 лв БФП. 

2.1.4. В периода 09.03.2017 г . до 09.05.2018 г. фирма „Сиена Пласт" ЕООД реализира Проект 
„Нов старт" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" . Целта на проекта е 

разкриване на 8 нови работни места за осигуряване на заетост на безработни и неактивни 
лица. 

Общата стойност на реализирания проект е 136 600,00 лв БФП. 

2.1.5. По Проект „Да научим, да се включим! Мотивиране, обучение и включване в 
заетост на неактивни младежи", Договор №BG05M90P001-1.002-0065 по схема "Активни". 

Община Силистра и „Стройпроект" ООД са партньори на АРГИ Център . Идентифицирани и 

включени в мотивационно обучение и обучение за придобиване на квалификация на общо 45 
младежи до 29 г. от община Силистра. Назначени са 21 души по професиите „работник 
озеленяване" и „помощник в строителството". Стойност на проекта - 286 500 лв . Период на 

изпълнение 19.04.2016 - 19.04.2017 г. ; 

2.1.6. През периода 15.05.2017- 15.11.2017г. се изпълнява Регионална програма за заетост 

за 2016 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта са 10 работни места за 
работници - поддръжка на пълен работен ден. Средствата за работни заплати и осигуровки 

са в размер на над 30 хил. лв.; 

2.1.7. По проект „Обучения и заетост на младите хора", Фаза 2 е осигурена заетост на 40 
безработни младежи от община Силистра за период от 6 месеца. Безработните младежи са 
завършили курс за професионална квалификация по професията „Работник в озеленяването" 

и са назначени на работа в Община Силистра. Получени са средства за работни заплати и 

осигуровки над 100 хил. лв. Период на изпълнение на договорите - август 2017 - януари 

2017 г. и декември 2017 - май 2018 г. 

2.1.8. По Проект „Младежка заетост" в Община Силистра е осигурено платено стажуване и 
обучение на работното място на безработни младежи с висше образование. Назначени са 2 
младши експерти, геодезист, експерт „Програми и проекти", експерт „Стопанско 

управление", Строителен техник, Сътрудник социални дейности. Периода на стажуването е 

6 месеца. Началото на дейностите са през м. август 2017 и приключват през м. февруари 2018 
г.; 
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2.1.9. През м. април 2017 г. е подадена заявка за разкриване на свободни работни места по 
НП „Старт на кариерата", по която са одобрени са 3 работни места за безработни младежи 
до 29 години за работа в Община Силистра. Срокът на трудовите договори е 9 месеца. 
Очакваните средства за работни заплати и осигуровки са около 18 хил. лв.; 

2.1.10. През 2017 продължиха работа назначените по НП „Заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания" 1 лице, както и по НП „Активиране на неактивни лица" 1 човек 
назначен на длъжност „медиатор" за работа с неактивни младежи до 29 г., и 1 лице 
назначено по НП „Помощ за пенсиониране"; 

2.1.11. НЧ „Доростол - 1870" - Програма за обучение и заетост на продължително 

безработни лица от 01.11.2016 г. - 31.10.2017 г. на стойност 6458 лева. 

Приоритет 2.2. : Достъп до образователна и социална инфраструктура 
Специфична цел 2.2.1. :По-достъпно и по-качествено образование 

2.2.1.1. За осигуряване на условия за по-достъпно и качествено образование Община 

Силистра от м. октомври 2017 г . реализира Проект „Мога и успявам", финансиран от 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Проектът хармонира с целите на Плана за действие на Община Силистра за подкрепа на 

интеграционните политики (2015- 2020). Фокусът е поставен върху ученициlОО ученици от 6 
до 11 клас от малцинствени етнически групи от Обединено училище „Св. Климент 

Охридски", с. Професор Иширково, и Професионална гимназия по производствени 

технологии „Евлогий Георгиев", гр. Силистра. Целта е създаване на условия за обхващане и 

задържане им системата на училищното образование; мотивиране им да участват активно в 

обучението, да променят отношението си към образователния процес в резултат на 

допълнителни занимания; подобрени образователни резултати; подкрепа за продължаване на 

образованието в гимназиален етап и придобиване на професионална квалификация, както и 

квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. 

Въздействието на проекта върху целевата група ще се изрази в подобрени условията за равен 

достъп до образование, обучение и възпитание на ученици от етническите малцинства; 

подобрена външна и вътрешна среда и гарантирани благоприятни условия за провеждане на 

качествен образователен процес за задържане. 

2.2.1.2. По НП „Информационни и комуникационни технологии в училище" за 

подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на 

предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и 

комуникационни технологии, внедряване на съвременни иновативни средствата са в размер 

на 17 834 лв 

2.2.1.3. По Програма на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС са 
финансирани проектите на две общински училища и на обща стойност 6 945 лв. 

• ОУ „Отец Паисий", гр. Силистра- 2 475,00 лв.; 
• ПМГ„Св. Климент Охридски", гр. Силистра - 4 470,00 лв. 

2.2.1.4. По НП „Без свободен час" за създаване на условия за непропускане на учебно 
съдържание чрез осигуряване на заместващи учители средствата са в размер на 14 887 лв. 
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2.2.1.5. По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" и „Ученически 
олимпиади и състезания" за подготовка на ученици за олимпиади и състезания в средствата 
са в размер на 51 286 лв. 

2.2.1.6. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование" за повишаване 
качеството на предучилищното образование чрез използване на съвременни дидактически 

материали и насърчаване участието на родителите средствата са в размер на 6 048 лв. 

2.2.1.7. По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" , Модул „Подобряване 

на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки" - закупуване на 
уреди, прибори и пособия за обезпечаване на експерименталната работа по учебните 

предмети „Човекът и природата" в VI клас, „Биология и здравно образование", „Физика и 

астрономия" и „Химия и опазване на околната среда" в VIII клас средствата са в размер на 12 
420 лв. 

2.2.1.8. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий" и детска ясла „Здравец" - на 08.12.2016 г. беше подписан Договор за 

предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж" . Продължителността на проекта е 30 
месеца, а одобрената стойност е 5 390 562,45 лева, като 5 270 535,07 лева е БФП и 120 027,37 
лева е приноса от страна на Община Силистра. 

2.2.1.9. Проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ 

"Добруджа" - на 08.12.2016 г. беше подписан Договор за предоставяне на БФП по ОП 

„Региони в растеж". Проектът е на обща стойност до 1 300 000 лв. - 100% безвъзмездна 
финансова помощ и е с продължителност 30 месеца. Целта на проекта е да се предоставят 
условия за прилагане на качествени образователни услуги чрез подобряване на 

образователната инфраструктура в ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра. 

Специфична цел 2.2.2. : Образован и високо квалифициран човешки ресурс 

2.2.2.1. Обучението и възпитанието в предприемачески дух е съществен компонент в 

цялостната политика през последните години в страната. През учебната 2016/2017 г. 
ПГСУАУ „Атанас Буров" съвместно със СНЦ "Паралел-Силистра" и три партньорски 

организации от Кълъраш, Румъния разработи и реализира съвместен трансграничен проект: 

"Предприемачество за младежка трудова мобилност", финансиран по програма INTERREG 
V-A Румъния - България. За мониторинг и подкрепа на дейностите, свързани с 

трансграничното координиране на обучението по трансгранично предприемачество е 

създадена Работна група, съставена от представители на регионалните и местно 

образователни институции в областите Силистра и Кълъраш. Тази структура има за задача да 

наблюдава обучението по "Предприемачество без граници"и да съдейства за неговото 

широко прилагане. Предвидени са три координационни срещи на групата в периода от 

октомври 2017 до декември 2018. В рамките на същия проект " Предприемачество за 
младежка трудова мобилност" са създадени и функционират 5 Учебни трансгранични 
компании - 4 в ПГСУАУ „Атанас Буров". Предприемаческото образование чрез 

тренировъчни компании освен преподаването на специфични бизнес познания насърчава 

умения, формиращи предприемаческо поведение като творчески дух, усет за инициатива, 

поемане на рискове, самоувереност, способност да се работи в екип. В процеса на обучение 
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младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на 

решения, водене на преговори, организиране и управление на времето. Все още, обаче, са 

малко изградените компании, което ограничава възможностите за придобиване на 

определени знания и умения у учениците от другите училища. 

В Световната седмица по предприемачество през м. ноември 2017 г. по проект 
„Предприемачество за младежка трудова мобилност" (http://e4ylm.eu) СНЦ "Паралел
Силистра" съвместно с 2 училища от гр. Силистра - ПГСУАУ „Атанас Буров" и ЕГ „Пейо 
Яворов" организираха състезанието „Иновационен лагер" по програмите за 

предприемаческо образование и поведение на Джуниър А чийвмънт България. 2 училища от 
гр. Силистра - ПГСУАУ „Атанас Буров" и ЕГ „Пейо Яворов" - организираха състезанието 

„Иновационен лагер" по програмите за предприемаческо образование и поведение на 

Джуниър Ачийвмънт България. Казусът бе на тема ,,Как искам да изглежда градът на 

моите мечти". Силистренският регион е един от проблемните региони- обезлюден, 

безработицата висока. Разработените идеи за бизнес ще подпомогнат развитието на региона, 

в който живеем, ще се създадат нови работни места и стратегии за развитие на фирмите 

извън региона в национален и международен мащаб. Казусът предизвика 

предприемаческото мислене и креативността на участниците. 7 отбора от по 5 души 
работиха в екипи, позиционираха и популяризираха идеи си. Жури от професионалисти от 

бизнеса оцени работа на отборите . 

2.2.2.2. Реализирани бяха редица дейности, свързани с неформалното образование, 

планирани в Общинския план за младежки дейности - Конкурсни сесии „Младите хора за 

Силистра" и „Младежта срещу насилието и наркотиците", обучения, Литературна 

конференция за ученици от 11 и 12 кл, съвместно с ВТУ „Св.св.Кирил и Методий", 

превантивни кампании, благотворителни концерти, участие в национални младежки срещи. 

Съвместно с ОДК и НАО „Галилео Галилей" реализирахме дейностите от Общинския 

календар на извънкласните дейности - конкурси, изложби, лекции и наблюдения, 

Международен екологичен форум „Сребърна", Национален конкурс за литературни творби и 

за рисунки „Земята - наш дом", рецитаторски конкурс „С България в сърцето", национални 

празници и др. събития. 

Специфична цел 2.2.3. : Развитие на социалната и спортната инфраструктура 

2.2.3.1. По програмата на ММС "Спорт за децата в свободното време" през 2017 г . са 

подкрепени 4 проекта на обща стойност 19 200 лв, по които са организирани спортни 
занимания за повече от 300 деца и млади хора в свободното им време по видовете спорт -
борба, баскетбол, лека атлетика и джудо. 

Денят на българския спорт -17 май - и тази година бе отбелязан с лекоатлетически 

крос от над 100 ученици. Събитието се проведе и в памет на о.к. Преслав Стоянов - загинал 
геройски в Ирак. Участниците получиха за своето усърдие и доказан успех медали, 

грамоти, ваучери за ученически пособия и лакомства. 

Учениците от Силистра се включиха и в Европейския ден на спорта като част от 

кампанията NOW WE MOVE. Футбол, спортни игри, волейбол, баскетбол, тенис на маса, 
флашмоб и народни танци бяха инициативите за активния ден сред учениците- 29 
септември . 

През юни 2017 г„ в Дунавския парк в Силистра се проведе Дунавски спортен празник
П и масов крос за деца, младежи от 7 до 18г и техните родители, под наслов "Мама, татко и 
аз" , посветен на 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. Организатори на 

спортната празнична инициатива бяха Община Силистра и СНЦ "За по-добра и красива 
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Силистра" , със съдействието на МКБППМН, Превантивно информационен център, 
Общински комитет "Васил Левски" и Общински клуб "Христо Ботьов". Дунавският 
спортен празник, който протече под мотото "Аз, моето семейство и приятели-заедно за 

един по-добър свят без зависимости" , имаше за цел да популяризира съвместните спортни 
инициативи и празници сред подрастващите и техните семейства, като алтернатива на 

свободното време и превенция на зависимостите, а също така и да подпомогне 
инициативността за съвместно прекарване на това свободно време, като един огромен 

резерв за пълноценното личностно развитие на децата. В организираните крос, занимателни 

игри и демонстрации на "Зумба" и Хип-хоп" се включиха над 200 деца и млади 

родители.Традиционни са общинските турнири по футбол, волейбол, баскетбол, 

организирани съвместно с ОДК. 

2.2.3.2. В детските градини и училищата са разкрити 30 здравни кабинета. В тях работят 25 
медицински сестри и фелдшери. Всички кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно 

изискванията на нормативната уредба. Здравните кабинети са снабдени с необходимите 

лекарства, консумативи и инструментариум, документация и др. Разходите за издръжката им 

през 2017 г. е в размер на 12 665 лв . /държавен бюджет/. Във всяко детско и учебно заведение 

има подготвена и се реализира програма за здравна промоция. 

Специфична цел 2.2.4.: Подобряване на достъпа до образователна и социална 

инфраструктура и превенция на социалното изключване 

2.2.4.1. В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст в община Силистра бяха сформирани 6 екипа с 96 представители на: 
• училищата и детските градини, 

• регионално управление на образованието-Силистра, 

• общинска администрация, 

• кметове и кметски наместници на населени места, 

• социални работници от Дирекция „Социално подпомагане", 

• полицейски инспектори от Районно управление - Силистра. 

Обходени са общо 1 195 адреса, 1 171 еднократно и 24 втори път. В чужбина са 
заминали 919 деца, а записаните в детска градина и училище - 78 деца и ученици. 

Незаписани са 12, от които 5 ученици са на така нареченото „домашно образование". 
Приоритет са децата на възраст 5, 6 и 7 годишни като за общината имаме само 1 

незаписано дете на 6 год. и 3 деца, отпаднали от ДГ. 
Съставени са общо 16 акта за установяване на административно нарушение против 

родители, които не са записали или не са осигурили присъствието на децата си в ДГ или 

училище, както и присъствието им в допълнително обучение през лятната ваканция за тези, 

които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас. 

На този етап са издадени 7 наказателни постановления, в процес е процедурата по 
предявяване и подписване на 9 акта и в последствие издаване на 9 наказателни 
постановления. 

Работата на екипите продължава. Ежемесечно се организират заседания, на които се 

обсъждат конкретни случаи и се извършват нови посещения на адреси, ако това е 

необходимо. 

2.2.4.2. Отдел „Образование и младежки дейности" работи в тясно сътрудничество с 

Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето" по защита правата на децата и 
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осигуряване на най-добри условия за тяхната социализация и обучение. Активно работим с 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
ПИЦ и РЗИ като провеждаме съвместни превантивни кампании и инициативи
информационни кампании, летни клубове по интереси и др. 

Партнираме си и със СНЦ „Паралел Силистра" в рамките на Общинския 
консултативен съвет по въпросите за младежта, като се включваме в организацията и 

реализацията на дейности, свързани с обучения на млади хора. 

2.2.4.3. Сградният фонд на ДГ е в сравнително добро състояние. Със средства от държавния 
бюджет, рента от земеделска земя и дарения са закупени ДМА в размер на 22 099 лв. 

В училищата извършените основни ремонти и закупуване на ДМА възлизат на 198 
061 лв . В края на 2017 г. от МОН са предоставени 197 554 лв на ПМГ „Св. Кл. Охридски" за 
газифициране и ремонт на училището, както и 127 000 лв на ОбУ „Св. Кл. Охридски" - с. 

Проф. Иширково за ремонт на сградата, които ще бъдат усвоени през 2018 г. 

2.2.4.4. Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически 

малцинства към МОИ финансира проект „Мога и успявам" с бенефициент община 

Силистра, на обща стойност 36 903 лв. 

Приоритет 2.3. Институционален капацитет за по-добро управление 
Специфична цел. 2.3.1. : Предоставяне на качествени публични услуги 

2.3.1.1. Проект „Приеми ме 2015" - Безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на 

човешките ресурси" - стартиран П етап на Проекта на областно ниво /включва общините 

Силистра, Кайнарджа и Дулово/. 

Приемни семейства общо: 23 от тях: 20 приемни семейства от община Силистра, 2 приемни 
семейства от община Кайнарджа. В Община Дулово има 1 утвърдено приемно семейство, в 
което все още няма настани деца. Настанени деца към момента: 16 

2.3.1.2. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция „Осигуряване на топъл 

обяд - 2016-2019" - в момента се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие и 

хляб, на стойност 2,50 лв. на ден, за 200 лица с ниски доходи или без доходи на територията 
на община Силистра. 

Срок на проекта - от м.октомври 2016 г. до 31 декември 2019 година. 
Сума - 432 300 лева 

2.3.1.3. „Регионална експертно-консултантска и информационна дейност в област 

Силистра" - проект с Министерство на културата по договор № РДl 1-00-231/02.12.2016 г. 
Срок: 6 месеца 02.12.2016- 31.05.2017 г.; - 5000.00 лв.; 

Специфична цел 2.3.2. : Процесноориентирано управление на процесите и дейностите в 
общинска администрация 

2.3.2.1. Разработване на технически паспорти, работни проекти, обселдаве за енергийна 
ефективност и геоложко проучване на стойност 40 650 лв 

2.3.2.2. Изменения на ПУП., на стойност 2196 лв. 
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Специфична цел 2.3.3.: Подобряване на програмния и проектен капацитет на 
администрацията 

2.3.3.1. На 31.03.2016 год. между Община Силистра и Управляващия орган на Оперативна 
програма "Региони в растеж" 2014-2020 /ОПРР/, бе подписан договор №BG16RFOP001-
8.001-0006-C01 за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 8 "Техническа помощ" , 

бюджетна линия "Техническа помощ за Община Силистра". Стойността на безвъзмездната 
помощ е в размер на 96 204,00 лева, като срока за изпълнение на договора е 93 месеца. Целта 
на бюджетната линия е да подкрепи Община Силистра, с оглед изпълнение на функциите й в 

качеството на: междинно звено - за оценка на проектни предложения; на бенефициент по 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 - за 

изпълнение на Инвестиционна програма; на градска власт - повишаване на капацитета за 

стратегическо планиране и изпълнение на стратегически документи. Настоящата Бюджетна 

линия е форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретни 

бенефициенти - 39 общини за градове от 1-во до 3-то ниво, една от които е Община 

Силистра. 

_С_т...,р_а_т_е_г_и_ч_е_ск_а __ ц ... е_л_3_._: Интегрирано развитие на територията и подобряване на 

териториалната устойчивост и достъпност 

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

достъпност 

Специфична цел 3.1.3.: Информационна свързаност и цифровизация 
3.1.3.1. Проект „EasyGuide - interactive moblle application for promoting the historical and 
cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение 
за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и 

Силистра". 

Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - Водещ партньор и 
Исторически музей - Кълъраш/LОWЕR DANUBE MUSEUM CALARASI. Общата стойност 
на проекта е в размер на 927 792.47 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община 
Силистра е 767 641,32 евро, за Историческия музей - Кълъраш е 160 151,15 евро. 

Съфинансирането на Община Силистра е 2% от бюджета на проекта и е в размер на 

15 352,83 евро. Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на подписване на 

договора т.е до 26.03.2019 г. 

Приоритет 3.2.: Ефективно управление на ресурсите и опазване на околната среда 
Специфична цел 3.2.1. : Ефективно използване и управление на местните ресурси 

3.2.1.1. От старта на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в Община Силистра има регистрирани 37 сдружения на 
собствениците. Между Община Силистра, Областна администрация Силистра и Българска 

банка за развитие има сключени 15 броя договори за целево финансиране. През 2017 г. в 

Българска банка за развитие има изпратени още 6 броя искания за сключване на договори за 
финансиране. 

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

Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната 
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програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Община Силистра, разделена на Обособени позиции; 

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на 
СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на община Силистра, разделена на 
Обособени позиции; 

„Извършване на оценка за съответствие на работните проекти (включително 
оценка за съответствието на част „Конструктивна", съгласно чл . 142, ал. 10 от ЗУТ, с 

комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване 
на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор, включително 
контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите 

материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на 

МЖС по НПЕЕМЖС", разделена на Обособени позиции; 

За успешното реализиране на НПЕЕМЖС са избрани всички външни изпълнители за 

изпълнение на дейностите по внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

Многофамилните жилищни сгради на територията на Община Силистра, в които са внедрени 

мерки за енергийна ефективност и са въведени в експлоатация през 2017 година са: 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. ,,Добруджа" № 24" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса" № 1 и № 3" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина" № 2, вх. А и вх. Б" 
• „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север" №14 и № 

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

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

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

поляна" № 13 и № 15 и ул. „Илинден" № 33" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония" № 168, ул. „Кубрат" 
№ 1 и ул. „Кубрат" № 3" 

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кубадин" № 5, 7 и 9" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември" № 19" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" № 50" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю" № 52" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Димитьр Енчев" № 4, вх. А.и вх. 

Б 

През 2018 г. дейностите по въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще приключват и в 

следните обекти ; 

• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш" № 42, №44 и № 46" 
• „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Тулча" № 33" 

Договорения финансов ресурс с Българска банка за развитие за изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност е 13 494 629,69 лева с включен ДДС за 

всички 15 жилищни сгради. Усвоените средства по Програмата до края на 2017 г . възлизат на 

12 420 983,39 лева с включен ДДС. 

Приоритет 3.3. : Градското и селското развитие 
Специфична цел 3.3.1. : Интегрирано развитие на град Силистра 
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3.3.1.1 Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена" - гр. Силистра" е 
подаден за оценка в Междинното звено на Община Силистра на 21 .09.2016 г. На 27.12.2016 
г. проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 
2014-2020 г. На 04.01.2017 год. Община Силистра сключи договор за БФП с УО на ОПРР 
2014-2020 год. Продължителността на проекта е 21 месеца, а одобрената за финансиране 
безвъзмездна финансова помощ възлиза на 2 264 013,22 лева. В срок от три месеца бяха 
обявени всички процедури за избор на изпълнители. В началото на юни се сключи договор и 
с фирма за изпълнение на строително - ремонтните работи и фирма за строителен надзор. На 

10.07.2017 год. се направи първа копка на обекта, а на 12.07.2017 год. се откри строителна 
линия. На 14.12.2017 год. се състоя комисия за издаване на акт 15. Предприети са мерки за 
организиране и провеждане на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за 

ползване на обекта. 

3.3.1.2. Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики" - гр. 

Силистра" - след преработка на техническата документация и съгласуване с компетентните 

органи и експлоатационните дружества и одобрение от Общински Експертен съвет по 

„Устройство на територията" на 30.12.2016 г. проектът е внесен за оценка в Междинното 

звено на Община Силистра. По време на оценката постъпваха редица запитвания и 

уточнения от страна на Междинното звено и УО на ОПРР 2014-2020 год. В крайна сметка на 
28.12.2017 год. бе сключен договор за БФП. Стойността на проекта възлиза на 3 105 281,13 
лева., а продължителността му е 30 месеца. Предстои да се проведат процедури за избор на 
изпълнители и да започнат строително-ремонтните работи . 

3.3.1.3 Рехабилитация на градска среда 
• Ремонт на асфалтова настилка в гр. Силистра на стойност 1 064 818 лв; 
• Изграждане на детски площадки на открито - 11 998 лв.; 
• Ремонт на тротоари в гр. Силистра - 1 О 551 лв; 
• Възстановяване на пътна маркировка по улици и кръстовища в населени места, вкл. 

нови 4 броя „легнал полицай" за около 19 000 лв; 
• Ремонт на улично осветление гр. Силистра на стойност 1 899 074 лева; 
• Изграждане на тръбен кладенец за Дунавски парк - 4 263 лв; 
• Рекултивация на клетка 1 на „Регионално депо за неопасни отпадъци" гр. Силистра -

165 770 лв.; 
• Изграждане на инфраструктура на гробищен парк гр. Силистра, - 7 624 лв. 

3.3.1.4. Културни прояви и дейности, национални и официални празници, годишнини, 
фестивали - 80 000 лв. 

3.3.1.5. Дейности на читалищата от града - 197 100 лв. 

Специфична цел 3.3.2. : Развитие на селата в община Силистра 

3.3.2.1. Създаване на детска площадка с кът за отдих в с. Калипетрово - 4997 лв; 
3.3.2.2. Създаване на детска площадка с кът за отдих в с. Айдемир - 4991 лв; 
3.3.2.3. Създаване на детска площадка с кът за отдих в с. Брадвари - 4995 лв; 
3.3.2.4.Ремонт на асфалтова настилка в с. Сребърна, с. Калипетрово, с. Айдемир, с. 

Срацимир, с. Йорданово, с. Брадвари, с. М. Ценович - 830 097лв; 
3.3.2.5. Дейности на читалища в селата - 175 200 лв . 
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Справка изпълнение за 2017 год. на ОПР 2014-2020 г . 

Индикативна Донор/Бен,~фи ЕС 
Финансиране 

Усвоени 
Държавен Общински от Дарения 

Реф.№ Наименование стойност лв. циент/Партньо 
бюджет лв бюджетлв. 

фондове 
бенефициент 

средства за 

(Бюджет) р лв. 
и други 

2017 r. лв 
алв. 

Фирма „Елика Елеватор" ООД ОП "Иновации и 

м 1.1.1.1 . реализира проект по ОП 1666500 конкурентоспос 999 900 666 600 
"Иновации и обност" 
конкурентоспособност'' 

Фирма „Елика Елеватор" ООД 
ОП "Иновации и 

м 1.1 .1.2. 
реализира проект по ОП 

1394077 конкурентоспос 836446 557631 
"Иновации и 

обност" 
конкурентоспособност" 

Фирма „ЕНЕРКО БГ" ООД ОП "Иновации и 

м 1.1.1.3. реализира проект по ОП 1318658 кон курентоспос 923060.60 395597.40 
"Иновации и обност" 
конкурентоспособност'' 

Фирма "ЗММ Стомана" АД ОП "Иновации и 

м 1.1.1.4. реализира проект по ОП 5011652.47 конкурентоспос 2497833.37 2513819.10 
"Иновации и обност" 

конкурентоспособност" 



Фирма "Камъшит-98" АД 
ОП "Иновации и 

м 1.1.1.5. 
реализира проект по ОП 

1440200 конкурентоспос 867 640 572560 
"Иновации и 

конкурентоспособност" 
обност" 

Фирма "СИЛОМА" АД ОП "Иновации и 

м 1.1 .1.6 реализира проект по ОП 818238.89 кон курентоспос 490943.33 327295.56 
"Иновации и обност" 

конкурентоспособност" 

Фирма "Стеариност" ОП "Иновации и 

м 1.1.1.7 реализира проект по ОП 621295.56 конкурентоспос 372777.34 248518.22 
"Иновации и обност" 

конкурентоспособност" 

ОП "Иновации и 

м 1.1 .1.8 Фирма "Хром" АД реализира 554400 конкурентоспос 385600 168800 
проект по ОП " Иновации и обност" 
конкурентоспособност" 

Фирма "Хром" АД реализира ОП "Иновации и 

м 1.1.1.9. проект по ОП "Иновации и 1310000 конкурентоспос 786 000 524000 
конкурентоспособност" обност" 

Изградени 2534 м 
Частна 

м 1.1.4.1. газоразпределителна мрежа 780000 780000 
в гр . Силистра 

инвестиция 

м 1.1.4.2. Газифициран 1 промишлен 160000 
Частна 

160000 
обект инвестиция 

м 1.1.4.3. 
Газифициране на 3 обекта 

120000 
Община 

120000 
общинска собственост Силистра 



ази ицирани на 

м 1.1.4.4. обществено - 93000 други 93000 
административни сгради 

Газифицирани 84 битови 252000 
Частна 

252000 м 1.1.4.5. 
обекта инвестиция 

Фирма "Камъшит - 98" АД 
ОП "Развитие 

м 2.1.1. 
реализира проект 

101700 на човешките 101700 
"Инвестиция в човешки 

ресурси" 
капитал за нови перспективи" 

Община Силистра реализира 

проект "Център за почасово 
ОП "Развитие 

м 2.1.2. 
предоставяне на услуги за 

874876 на човешките 874876 
социално включване в 

ресурси" 
общността или в домашна 

среда" 

Фирма "ПВЦ Инвест" ООД 
ОП "Развитие 

м 2.1.3. 
реализира проект "Създаване 

73 659,51 на човешките 73 659,51 
на нови работни места в 

ресурси" 
"ПВЦ Инвест" ООД" 

Фирма "Сиена Пласт" ЕООД 
ОП "Развитие 

м 2.1.4. 
реализира проект "Нов старт" 

136 600,00 на човешките 136 600,00 
по ОП "Развитие на 

ресурси" 



Проект "Да научим , да се 

включим! Мотивиране, ОП "Развитие 

м 2.1.5. обучение и включване в 286 500,00 на човешките 286 500,00 252 351,00 
заетост на неактивни ресурси" 

младежи" 

м 2.1.6. 
Регионална програма за 

30 000,00 мтсп 30000 30000 
заетост за 2017г. 

м 2.1.7. 
Проект "Обучения и заетост 

100 000,00 мтсп 100000 
на младите хора" , Фаза 2 

м 2.1.8. Проект "Младежка заетост" 19 789,20 мтсп 19 789,20 19 789,20 

м 2.1.9. НП "Старт на кариерата" 18 000,00 мтсп 18000 18000 

НП "Заетост и обучение на 

М2 . 1 . 10 . 
хора с трайни увреждания" и 

23 120,40 мтсп 23 120,40 23 120,40 
НП "Активиране на неактивни 

лица" 

НЧ "Доростол - 1870" по 

м 2.1.11 . 
Програма за обучение и 

6458 мтсп 6458 6458 
заетост на продължително 

безработни лица 

м 2.2.1 .1. 
Община Силистра реализира 

36903 ЦОИДУЕМ 36903 
проект "Мога и успявям" 

НП "Информационни и 

м 2.2.1.2. комуникационни технологии в 17834 мон 17834 17834 
училище" 



Програма на Министерството 

м 2.2.1.3. на околната среда и водите и 

ПУДООС 

м 2.2.1.4. 
НП "Без свободен час в 

училище" 

НП "Осигуряване на 

м 2.2.1.5. 
съвременна образователна 

среда" и "Ученически 

олимпиади и състезания" 

НП "Развитие на системата 

м 2.2.1.6. на предучилищното 

образование" 

НП "Осигуряване на 

м 2.2.1.7. съвременна образователна 

среда" 

Проект "Обновяване и 

внедряване на мерки за 

м 2.2.1 .8. енергийна ефективност на ОУ 

"Св . Св . Кирил и методий" и 

детска ясла "Здравец" 

Проект "Предоставяне на 

м 2.2.1.9. 
качествено образование чрез 

модернизиране на ПЗГ 

Проект "Предприемачество 

М 2.2.2.1. за младежка трудова 
мобилност" 

6945 

14887 

51286 

6048 

12420 

5390562 

1300000 

451797 

мосв и 

ПУДООС 

мон 

мон 

мон 

мон 

ОП "Региони в 

растеж" 

ОП "Региони в 

растеж" 

Румъния -
България 

6945 6945 

14887 14887 

51286 

6048 6048 

12420 12420 

5270535 120027 

1300000 



м 2.2.3.1 
Програма "Спорт за децата в 

свободното време" 

Разкрити 30 здравни 

м 2.2.3.2 
кабинета - обзаведени и 
снабдени с необходимите 

консумативи и лекарства 

Ремонт и закупуване на ДМА 

М 2.2.4.1. за детски градини за 

училищата 

Център за образователна 

интеграция на деца и ученици 

М 2.2.4.2. от етнически малцинства към 
МОН финансира проект "Мога 

и успявам" 

ОП за храни и/или основно 

материално подпомагане, 

фонд за европейско 

М2. 3 . 1.1. подпомагане на най-

нуждаещите се лица, 

Операция "Осигуряване на 

топъл обяд" 

Регионална експертно -

м 2.3.1.2. 
консултантска и 

информационна дейност в 

област Силистра 

19200 

12665 

220160 

36903 

432300 

5000 

ммс 19200 19200 

12665 12665 

220160 220160 

36903 36903 

ОП"Храни и/или 

основно 
432300 

материално 

подпомагане" 

Министерство 

на културата 5000 5000 
/МК/ 



Разработване на технически 

паспорти , работни проекти , 

М 2.3.2.1. обследване за енергийна 
ефективност и геоложко 

Проект „ EasyGuide 
interactive moЬile application 
for promoting the historical and 
cultural heritage in the region of 
Calarasi and Silistra 

М 3.1 .3.1. интерактивно мобилно 

приложение за 

популяризиране на 

културното и историческо 

наследство в района на 

Кълъраш и Силистра". 

40650 

1784577 

lnterreg V-A 
Румъния -

България 2014-
2020 г. 

40650 40650 

30028 17845767 



Енергийна ефективност в 

М 3.2.1.1. многофамилни жилищни 

сгради 

Проект "Реконструкция и 

м 3.3.1.1. рехабилитация на пл. 

"Албена" - гр . Силистра 

Проект "Реконструкция и 

м 3.3.1 .2. 
рехабилитация на ул . 

"Симеон Велики" - гр . 

Силистра 

м 3.3.1.3. Рехабилитация на градска 

среда 

Създаване на детска 

м 3.3.2.1. площадка с кът за отдих в с . 

Калипетрово 

Създаване на детска 
м 3.3.2.2. площадка с кът за отдих в с . 

Айдемир 

Създаване на детска 

м 3.3.2.3. площадка с кът за отдих с . 

Брадвари 

13494630 

2264013 

3105281 

3183098 

4997 

4991 

4995 

Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради 

ОП "Региони в 

растеж" 

ОП "Региони в 

растеж" 

ПУДООС 

ПУДООС 

ПУДООС 

13494630 12420983 

2264013.22 

3105281 

3129662 53436 3183098 

4997 4997 

4991 4991 

4995 4995 



Ремонт на асфалтова 

настилка в с. Сребърна , С. 

м 3.3.2.4. Калипетрово, с. Айдемир, с. 830097 830097 830097 
Срацимир , с. Йорданово, с. 

Брадвари, с. М . Ценович 

м 3.3.2.5. Дейности на читалищата в 175200 175200 175200 
селата 



м 2.2.1.1. 

м 2.2.1 .2. 

м 2.2.1 .3. 

м 2.2.1.4. 

м 2.2.2.1. 

м 2.2.2.2. 

М 2.2.2.3. 

Програма за 2018 год.за изпълнение на ОПР 2014-2020 год. 

Наименование 

Проект "Обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на ОУ "Св . Св . Кирил и 

методий" и детска ясла "Здравец" 

Проект "Предоставяне на качествено образование 

чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"" 

Газифициране на ОДК и ПМГ "Св. Климент Охридски" 

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

транспортни средства 

Реализиране на дейностите по Общинския календар за 

изяви по интереси на децата и учениците 

Обучение на педагогически съветници и учители 

Обучения на здравните специалисти от детските градини и 

училищата 

ИндикатИвна 

2 235 770 

1 127 739 

121 976 

608 036 

10 600 

530 

ОП "Региони в 

растеж" 

ОП "Региони в 

растеж" 

ДБ 

ДБ, СБ , ОбБ 

ДБ и ОбБ 

ДБ и ОбБ 

Отговорна 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра , 

ПЛР 

Община 

Силистра , 

отдел ОМД 

Свързан Период на 

реализация 

2017 - 2018 

2017 - 2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

брой ученици 

брой ученици 

брой газифицирани 

сгради 

брой реализирани 

дейности, усвоени 

знания и мения 

брой проведени 

обучения , брой обучени 

специалисти 

брой проведени 

обучения , брой обучени 

специалисти 



м 2.2.3.2. Програма "Спорт" 51 000 ОбБ 
Община 

2018 брой мероприятия 
Силистра 

м 2.2.3.3. Ремонт на спортна зала "Дръстър" /Манежа/ 1 000 000 ДБ 
Община 

2018 
брой ремонтирани 

Силистра сгради 

::',.J~~illt.&лш; ~~~:!:,~ ~ i~f ~, ~~~~11i ~:!JJЛ;~~;~ ~~~~& mii~~ . : J,~~' 

м 2.2.4.1. 

м 2.2.4.2. 

м 2.2.4.3. 

м 2.2.4.4. 

м 2.2.4.5. 

м 2.3.1.1. 

м 2.3.1.2. 

м 3.2.1.1. 

м 3.2.1.2. 

Реализиране на програма за образователна и социална 

интеграция на деца в риск 

Периодични работни срещи на ООМД с отдел "Закрила на 

детето" , ПИЦ, РЗИ , ОИЦ, НПО , МКБППМН 

Основни ремонти на детски ясли, детски градини и училища 

Дейности на Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни 

Дейности на Общински съвет по наркотичните вещества и 

Превантивен информационен център 

Проект "Приеми ме 2015" за предоставяне на соц. услуга 

"Приемна грижа" 

Проект "Осигуряване на топъл обяд" 

Изграждане на тръбен кладенец за Дунавски парк 

Изграждане на канализация по ул. " Константин Иречек" и 

ул. "Архимандрит Панарет" 

нп 

нп 

164 208 

109 440 

7 360 

432 300 

61 237 

180 000 

ОбБ и ДБ 

ОбБ и ДБ 

ОбБ иДБ 

ДБ 

ДБ 

ОПРЧР 

ОП"Храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане" 

ДБ 

ДБ и ОбБ 

Община 

Силистра 

Община 

Силист а 

Община 

Силист а 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Община 

Силистра 

Стратегия за 

намаляване 

дела на 

преждевремен 

но 

напусналите 

образователна 

та система 

/2013 - 20201 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

01 .01 .2016-
29.02.2018 

брой реализирани 

дейности 

брой срещи 

брой ремонтирани 

сг ади 

брой възпитателни 

дела 

брой проведени 

дейности 

брой настанени деца 

1.1 О . 2016 - брой подпомогнати 

31 .12.2019 лица 

2018 изграден кладенец 

2018 изградена канализация 



М 3.2.1 .3. 
Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод 

84000 ДБ 
Община 

2018 
изградена канализация и 

по ул . "Вежен" Силистра водопровод 

м 3.2.1.4. 
Рекултивация на клетка 1 на "Регионално депо за неопасни 

676 880 РИ ОС В 
Община 

2018 
отпадъци", гр . Силистра Силистра 

Проектиране и изграждане на връзка между сондажен 
Община 

м 3.2.1 .5. кладенец в Дунавски парк и напоителната система на пл . 33 000 ДБ 
Силистра 

2018 изградена връзка 

"Албена" 

м 3.2.1.6. Изграждане на видеонаблюдение в гр . Силистра 90 000 ДБ 
Община 

2018 
изградено 

Силистра видеонаблюдение 

Рехабилитация на градска среда - ремонт на детски Община 
ремонтирани детски 

м 3.3.1.1. 215 811 ДБ 2018 площадки , тротоари , 
площадки, тротоари, улично осветление Силистра 

улично осветление 

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

1 454 329 ЕФ 
Община 

2018 
рехабилитиран градски 

Силистра район 

М 3.3.1.3. Реконструкция и рехабилитация на ул . "Симеон Велики" 2 971 326 ЕФ 
Община 

2018 
рехабилитиран градски 

Силистра район 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
Община 

15 сгради с внедрени 
м 3.3.1.4. ефективност на многофамилни жилищни сгради - Втори 863 230 ЕФ 

Силистра 
2018 мерки за енергийна 

етап (СМР) ефективност 

м 3.3.1 .5. Ремонти в сгради общинска собственост 29153 ЦС 
Община 

2018 
брой ремонтирани 

Силист а СГ а И 

м 3.3.1 .6. 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

587 695 ЕФ 
Община 

2018 
брой ремонтирани 

ефективност в сградата на Община Силистра Силист а сг ади 

м 3.3.1 .7. 
Културни прояви и дейности на народните читалища в гр. 

226 125 ДБ, ОбБ 
Община 

2018 
брой проведени 

Силистра дейности 

Реализиране на Годишния културен календар на Община 
80 100 ОбБ 2018 брой събития 

Силистра и други дейности по културата 

м 3.3.2.1. Основни ремонти на детски градини и училища 164 208 ДБ 
Община 

2018 брой ремонтирани сгради 
Силистра 

м 3.3.2.2. 
Придобиване на ДМА на детски градини и училища -

9 054 ДБиСБ 
Община 

2018 придобити ДМА 
компютри и хардуер , оборудване машини и съоръжения Силистра 

м 3.3.2.3. Дейности на читалищата от селата 197 100 ОбБ 
Община 

2018 брой проведени дейности 
Силистра 

м 3.3.2.4. 
Обследване и проектиране на ПСОВ и 

30 000 ДБ 
Община 

2018 
проект за ПСОВ и 

канализационна мрежа с. Сребърна Силистра канализационна мрежа 

м 3.3.2.5. Изграждане на видеонаблюдение в селата 10 000 ДБ 
Община 

2018 
изградено 

Силистра видеонаблюдение 



Проект "Интерактивно мобилно приложение за 

М 3.4.1.1. популяризиране на историческото и културно наследство в 

района на Кълъраш и Силистра" 

Легенда 

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

1 814 604 ЕС 
Община 

Силистра 

2018 

2017/2018 

брой ремонтирани 

разработен виртуален 

екскурзовод 




