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УВОД  
 
Настоящата Програма за управление на Община Силистра е разработена 

в изпълнение на приоритетите за развитие във всички сектори от обществения 
живот, съгласно правомощията на кмета и общинската администрация и визира 
периода на мандат 2019 - 2023 г. 

Програмата определя политики за управление на база принципите: 
законност, прозрачност, отговорност, ефективност и контрол при управлението. 

Програмата има за цел устойчиво развитие и просперитет на град 
Силистра - европейски град, съхранил културно - историческото и природното 
наследство. Град, в който се работи по програми стимулиращи и подкрепящи 
индивидуалния потенциал, стимулиращи развитието на личността. 

Програмата включва развитието на населените места като неделима част 
от община Силистра и промяната в средата на живот в селата. 

Програмата е фундамент при разработването на годишни програми, 
стратегии и проекти за управление по сектори и направления и дава 
принципите за работа на администрацията. 

 
ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВЛЕНИЕ: 
 
1. Опазване и създаване на благоприятна, естетическа среда на живот: 

Подобряване качеството на жизнената среда чрез развитие и модернизация на 
инфраструктурата на града, постигане на европейските стандарти при 
благоустрояването на града, чиста и зелена градска среда – поддържани 
тротоари, вътрешноквартални улици, междублокови пространства и зелени 
площи. 

2. Ефективно управление и контрол при управление на общинската 
собственост, като стратегически ресурс на общината. 

3. Ефективно управление на финансовите ресурси: 
- Съблюдаване на строга финансова дисциплина по събиране и 

разходване на средствата; 
- Стимулиране на инвестиционната активност; 
- Осигуряване на финансови средства за инвестиционни цели на 

общината; 
- Постигане на по-голяма прогнозируемост и прозрачност  в дейността 

на общинската администрация. 
4. Подобряване на условията за възпитание и образование на децата: 
- Развитие на устойчива, съвременна образователна система, 

ориентирана към пазара на труда; 
- Подобряване на условията за спорт, здравословен и активен начин на 

живот. 
5. Грижа и отговорност за общественото здраве, предоставяне на 

социални услуги и подкрепа: 
- Ефективно управление съгласно общинската Стратегия за развитие на 

социалните услуги. 
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6. Утвърждаване авторитета на Община Силистра като дестинация за 
културен туризъм. Туризмът - фактор за икономическо развитие. 

7. Развитие на формите на публично-частно партньорство. 
8. Прилагане на стратегия за стабилизиране и повишаване на 

конкурентоспособността на малките населени места в общината. 
9. Засилване на контрола по изпълнение на действащите Наредби на 

територията на Община Силистра, вземане на предупредителни мерки и 
налагане на санкции, с цел повишаване на сигурността; 

 
СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЕСТЕТИЧНА СРЕДА НА 

ЖИВОТ 

Създаване на безопасна и сигурна градска среда за живот: 
- Увеличаване броя на точките с видеонаблюдение; 
- Поддържане на пътната маркировка; 
- Поставяне на препядствия на невралгични участъци, с цел намаляване 

на скоростта на движение на МПС. 
 
Въвеждане на съвременни практики за устойчиво урбанистично 

развитие: 
- Реконверсия на запустелите и изоставени индустриални терени; 

индустриална зона; 
- Опазване на околната среда – реализация на втори етап на водния 

цикъл – присъединяване на канализацията на с. Айдемир и с. Калипетрово към 
ПСОВ на гр. Силистра; 

- Развитие и надграждане на вече създадените системи за управление на 
отпадъци и изграждане на инфраструктурата за преработката им; 

- Развитие на зелената система на общината съгласно Програмата за 
зелената система на територията на Община Силистра; 

- Енергия - източници и водоснабдяване, предоставяне на услуги и 
съоръжения; 

 - Социална кохезия и интеграция. 
 

Съхраняване и експониране на уникалната културна идентичност на 

общината в цялото и многообразие. 

 

Изграждане и развитие на публични зони с обществени функции. 

 

Подобряване на достъпността на публични зони за гражданите и 

гостите на града и за хората с увреждания. 
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ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ: 
 
- Завършване на инсталация за сепариране и компостиране; 
- Изграждане на клетка 4 в Регионално депо за твърди битови отпадъци - 

гр. Силистра; 
- Цифровизация на план за регулация на селата; 
- Ремонт на Общинска пътна мрежа /рехабилитация на пътната настилка/; 
- Достъпна градска среда /работа по рехабилитация на тротоарните 

настилки съгласно изискванията за достъпна градска среда, в това число 
изграждане на подходи за хора с увреждания и майки с деца/; 

- Замяна на светофарните уредби с кръгови движения /работа по 
премахване на светофарните уредби и замяната им с новоизградени кръгови 
движения, с цел безопасност при движение на хора и автомобили/; 

- Възстановяване на осветлението между гр. Силистра и с. Айдемир 
(подмяна или освежаване на старите стълбове за улично осветление, както и 
подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи); 

- Изготвяне на актуален „Генерален план за организация на движението” - 
гр. Силистра; 

- Реализиране на Обект: “Изграждане на система за споделени 
велосипеди” - алтернатива на публичния транспорт, гр. Силистра по 
Програмата INTERREG V-A Румъния – България; 

- Реализиране на проект: “Подобряване безопасността на плавателността 
по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра“ по Програмата 
INTERREG V-A Румъния – България; 

- Реализиране на проекти за благоустрояване на участъци /ул. „Плиска“, 
ул. „Славянска“, ул. „Добруджа“/ и саниране на многофамилни жилищни 
сгради; 

- Ремонт и обновяване на Централен градски пазар – гр. Силистра; 
- Реализиране на Обект: „Ремонт и реконструкция на път III-213 в чертите 

на гр. Силистра /ул. „Тутракан” и бул. „Велико Търново”/; 
- Ремонт на сградата на Драматичен театър Силистра; 
- Проект за основен ремонт на сградата на „Школа по изкуства“; 
- Ремонт на покрива на сградата на Художествената галерия по 

трансгранична програма  INTERREG V-A Румъния – България; 
- Актуализация на Общ устройствен план; 
- Въвеждане в експлоатация на Гробищен парк – гр. Силистра; 
- Извършване на текущи ремонти за подобряване състоянието на сгради 

общинска собственост и такива с обществено значение. 
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ 

ПРИОРИТЕТИ: 
 
1. Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните 

хора в риск и защита на най-добрия интерес на децата при зачитане на правата 
им, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и 
недискриминация чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни 
социални услуги, съобразени с реалните потребности на хората и общността. 

1.1. Деинституционализация на грижата за деца и възрастни в риск. 
1.1.1. Предоставяне на съществуващите социални услуги за деца и лица в 

риск, както следва: 
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 
- Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /два 

центъра/; 
- Дневен център за деца и младежи с увреждания; 
- Център за обществена подкрепа; 
- Приемна грижа; 
- Кризисен център; 
- Центрове за социална рехабилитация и интеграция /два центъра/; 
- Дневен център за стари хора; 
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост; 
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства; 
- Център за временно настаняване; 
- Личен асистент; 
- Домашен социален патронаж; 
- Патронажна грижа; 
- Клубове на инвалида и пенсионера; 
- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания; 
- Дом за стари хора с отделение за лежащи. 
1.1.2. Разкриване на нови видове социални услуги, съгласно реализиращи 

се към момента проекти и такива в процес на разработване: 
- Дневен център за деца с увреждания и техните семейства; 
- Дневен център за деца с тежки, множествени увреждания и техните 

семейства; 
- Център за обществена подкрепа с места за спешен прием; 
- Център за грижа за лица с психични разстройства; 
- Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 
1.1.3. Разкриване на нови услуги, съгласно Националната стратегия за 

дългосрочна грижа и плановете за действие към нея, Национална стратегия 
„Визия за деинституционализация на децата в Република България” и 
плановете за действие към нея, Общинска стратегия за развитие на социалните 
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услуги на територията на община Силистра и плановете за действие към нея и 
други национални, регионални и общински програмни документи, свързани с 
развитие на социалните дейности в подкрепа на уязвимите групи от 
населението. 

1.1.4. Поетапно закриване и/или реформиране на всички функционално 
остарели и неотговарящи на актуалните нужди на целевите групи 
специализирани институции; 

1.1.5. Разширяване обхвата на мобилните услуги в домашна среда. 
1.2. Повишаване на качеството на услугите чрез повишаване на 

квалификацията и мотивацията на персонала; 
1.3. Укрепване на ролята на общината, организациите и други доставчици 

на социални услуги при оказването на подкрепа и грижи за възрастните хора и 
хората с увреждания; 

1.4. Подготовка и изпълнение на проекти в социалната сфера. Целта е да 
се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни 
социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от 
населението. Една от основните дейности и отговорности на общината е 
изграждането на подходяща социална инфраструктура, която е и приоритет на 
всеки краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма.  

2. Осигуряване на социално-икономическа защита на лица и деца в риск 
и/или други приоритетни групи от населението чрез осигуряване на финансови 
средства за: 

2.1. Подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на община Силистра; 

2.2. Лица, които са в затруднено материално положение, за задоволяване 
на инцидентно възникнали социални, образователни или здравни потребности 
от жизненоважен характер; 

2.3. Финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на 
социално-битови условия на лекари-специализанти и специалисти по здравни 
грижи за необходимото кадрово обезпечаване. 

3. Укрепване административния капацитет на Община Силистра в 
съответствие с новата нормативна уредба – Закон за социалните услуги и 
подзаконови нормативни актове; Закон за хората с увреждания и подзаконови 
нормативни актове и оптимизиране управлението на социалните услуги на 
територията на община Силистра. 

 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 
 
1. Засилване партньорството между Община Силистра и Агенция по 

заетостта чрез участие в проекти и програми за заетост, съвместно със 
социалните партньори – работодатели и работодателски организации, 
неправителствени организации, синдикати, обучаващи и образователни 
институции. 

1.1. Подаване на заявки или разработване на проекти за разкриване на 
свободни работни места по мерки, програми и инициативи, финансирани от 
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Държавния бюджет и от бюджета на ОП „Развитие на човешките ресурси“ , 
съгласно ежегодно приемания Национален план за действия по заетостта. 

 
1.2. Съвместна работа със служители от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. 

Силистра и социалните партньори и членове на Съвета за сътрудничество и 
Областната комисия по заетост за реализация на проекти, програми и 
инициативи съгласно Националния план за действия по заетостта. 

 
1.3. Идентифициране, мотивиране и насърчаване, активиране и 

включване в проекти и програми за заетост на рискови социални групи 
безработни лица – младежи до 29 г., лица без образование и професионална 
квалификация, хора с увреждания, лица в предпенсионна възраст и др. 

 
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/ 
 
1. Осъществяване на превенция за извършване на противообществени 

прояви от малолетните и непълнолетните, превенция на рисковото поведение, 
насилието и агресията чрез насърчаване на активността, провокиране на 
различни форми на себеизразяване и промотиране на алтернативни начини за 
прекарване на свободното време. 

1.1. Осигуряване на възможности за оказване на достъпна и безплатна 
психологическа помощ и консултации от специалистите към Комисията 
(обществени възпитатели, психолози, членове на комисията) с оглед 
коригиране на асоциално поведение и/или подпомагане на родители при 
възпитанието на децата им. 

1.2. Повишаване информираността и гражданската култура на младите 
хора чрез провеждане на информационни кампании, беседи, презентации, 
срещи, тренинги, семинари по теми: законодателство на Република България, 
права и задължения; противообществени прояви; насилие и агресия; 
зависимости; полово възпитание, полово предавани болести и начини на 
предпазване; СПИН и ХИВ; здравно образование и здравословен начин на 
живот; модели на поведение; трафик на хора и др. 

1.3. Стимулиране на творчеството и личностното развитие, насърчаване 
на екипния дух, здравословния живот и алтернативните начини за прекарване 
на свободното време чрез: обявяването на конкурси по теми, свързани с 
превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и зависимостите; провеждане на различни масови прояви с 
участието на деца и младежи (концерти, хепънинги, походи, занимания по 
интереси, ателиета и други); организиране на спортни мероприятия и игри и др. 

 
СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
1. Финансово подпомагане развитието на дейността на спортните клубове 

в Община Силистра. 



 

8 
 

1.1. Увеличаване на общинските средства по Наредба за условията, 
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове. 

2. Създаване на условия за практикуване на детско-юношеския и масовия 
спорт, спортно-туристическа дейност и достъп до спортни обекти - общинска 
собственост. 

2.1. Изготвяне и реализиране на Общинска програма за развитие на 
детско-юношеския, училищния и масов спорт със съдействието на спортните 
клубове и общинска администрация. 

3. Изграждане, обновяване и управление на спортни обекти – общинска 
собственост. 

3.1. Подобряване спортно-материалната база чрез планиране на основни и 
текущи ремонти, реконструкции, модернизиране и изграждане на нови спортни 
съоръжения. Приоритетно извеждане на необходимостта от основна 
реконструкция на по-значими спортни обекти /стадион „Луи Айер ”, стадион 
„Доростол ”, покрит плувен басейн и спортни зали по борба и джудо/. 

4. Оказване на съдействие при кандидатстване на спортните клубове от 
Община Силистра по различни програми и проекти. 

4.1. Оказване на съдействие на спортните клубове за ефективно 
използване на възможността за допълнително финансиране по проекти към 
Министерство на младежта и спорта/ММС/ и Министерство на труда и 
социалната политика /МТСП/ (Наредба Н-1, Програма за развитие на спортните 
клубове, Програма „Спорт за децата в свободното време”, Национална 
програма за младежта, ОП „Развитие на човешките ресурси” и др.), което 
позволява на клубовете да получат средства насочени към увеличаване на 
дейностите, подобряване на специфичното оборудване на дадения спорт и 
реконструкция на спортната база. 

5. Изграждане на многофункционална спортна зала 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
На територията на Община Силистра /към февруари 2020г./ работят една 

Детска кухня и четири Детски ясли, от които три на територията на гр. 
Силистра и една в с. Айдемир - кв. Деленки. 

Детска ясла № 1 „Здравец” 
Детска ясла № 4 „Детска радост”  
Детска ясла № 6 „Бодра смяна” 
Детска ясла № 9 „Ален мак”  
Функционират и две яслени групи в детски градини: в ДГ “Нарцис” гр. 

Силистра и в ДГ „Мир” с. Айдемир. 
В детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и 

възпитание на децата, както и на квалифициран персонал, който се грижи за 
тях. В детските градини и училищата са разкрити 30 здравни кабинета. 

Приоритетни дейности: 
1. Обновяване на сградния фонд, оборудване и обзавеждане на детските 

ясли и Детска кухня. Реконструкция и модернизация на дворовете и детските 
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площадки и привеждането им в съответствие с европейските стандарти за 
безопасност; 

2. Реализиране на програми за здравна промоция и профилактика в 
детските и учебни заведения; 

3. Организиране и провеждане на работни срещи, кръгли маси и други 
дейности в сътрудничество и партньорство с различни НПО, по проблеми в 
областта на здравеопазването. 

4. Повишаване на професионалната квалификация на работещите 
медицински специалисти в общинско здравеопазване - детски ясли и здравни 
кабинети; 

5. Подобряване качеството и ефективността на предлаганите услуги с 
грижа за живота, здравето и интелектуалното и социално развитие на децата. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 
 
Системата за предучилищно и училищно образование (СПУО) в Община 

Силистра обхваща следните законодателно установени институции: 
• десет детски градини (ДГ "Роза", ДГ "Ян Бибиян", ДГ "Добруджа", ДГ 

"Иглика", ДГ "Радост", ДГ "Нарцис", ДГ "Детелина"с. Проф.Иширково, ДГ 
"Радост"с. Йорданово, ДГ "Здравец"с. Калипетрово, ДГ "Мир" с. Айдемир); 

• шестнадесет училища (единадесет общински: СУ „Никола Й. 
Вапцаров“, ПМГ „Св. Климент Охридски“, ЕГ „Пейо Яворов“, ОУ „Отец 
Паисий“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“с. Брадвари, ОбУ „Св. Климент Охридски“с. Иширково, ОУ „Св. 
Св.Кирил и Методий“с. Калипетрово, СпУ „Дръстър“, ПЗГ „Добруджа“ и пет 
държавни: ПГМТ „Владимир Комаров“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, ПГПТ 
„Евлогий Георгиев“, ПГС „Пеньо Пенев“, ПГЛП „Пенчо Славейков“); 

• три общински центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР-
Обединен Детски Комплекс, Народна Астрономическа Обсерватория „Галилео 
Галилей“ и Обединено Общежитие за Средношколци „Младост“); 

• един държавен център за подкрепа за личностно развитие - Център за 
специална образователна подкрепа; 

• едно държавно специализирано обслужващо звено - Регионален център 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ДЕЙНОСТИ 
 
1. Продължаващи инвестиции в модернизирането, изграждането и 

обновяването на материално-техническата база, сградния фонд и прилежащите 
площи в общинските детски градини и училища; 
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2. Оптимизиране организацията и координацията между структурите на 
община Силистра и всички заинтересовани страни в сферата на образованието 
и подобряване обмена на информация; 

3. Осъществяване на ефективен диалог с бизнеса за предоставяне на 
качествено професионално образование, съобразено с потребностите на 
социално-икономическата среда; 

4. Оптимизиране на предучилищната и училищната мрежа, при отчитане 
на демографския фактор и въздействието на средата, както и създаване на 
оптимални условия за провеждане на целодневно обучение; 

5. Осигуряване на ранно кариерно консултиране и професионално 
ориентиране на учениците; 

6. Стимулиране развитието на предприемачески, творчески и иновативни 
компетентности сред децата и младите хора, чрез приоритетно осигуряване на 
необходимите ресурси; 

7. Осигуряване на подкрепа за координирани, съгласувани, хармонични и 
балансирани взаимодействия между семейството, образователните и 
социалните институции и неправителствените организации, във връзка с 
успешното реализиране на възпитателната работа в образователните 
институции; 

8. Актуализиране на Общинската стратегия за подкрепа на личностното 
развитие на децата и учениците, с приоритетизиране на мрежата от занимания и 
изяви по интереси, насърчаване на иновативни практики, образователни 
методи, обмяна на опит и добри практики между учители и институции; 

9. Разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне свободното 
време чрез дейността на културни институции, спортни клубове, туристически 
дружества и други; 

10. Създаване на устойчиви сътрудничества с образователните 
институции и гражданските организации; 

11. Привличане, мотивиране и задържане на млади педагогически 
специалисти до 35 годишна възраст в системата на предучилищното и 
училищното образование; 

12. Ефективно участие в съвместната работа на институциите по 
обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; 

13. Продължаване на традицията за насърчаване и финансово 
подпомагане на талантливи и даровити деца и ученици с високи постижения в 
областта на науката, образованието, спорта и творчеството; 

14. Работа по проекти в партньорство със заинтересованите страни. 
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ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА – ПРИОРИТЕТ ЗА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИЛИСТРА КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ИНОВАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО 

 
Мисия: Дуросторум–Дръстър–Силистра – преславна, древна и модерна 

културна крепост на река Дунав, съхранена и обичана, източник на 
вдъхновение и познание. 

Визия: Силистра 2019 -2023 – модерна дестинация в международния 
културен обмен, средище на иновации и творчество в съвременния културен 
живот чрез пълноценното взаимодействие с гражданите в процеса на опазване и 
съхранение на културното наследство и идентичност. 

Стратегическа цел: Утвърждаване на Силистра като съвременен център 
на съхраненото културно-историческо наследство, фактор за икономическо и 
социално развитие, древен, модерен и творчески град. 

 
I. ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА 

СИЛИСТРА КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС  ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

 
- Културен календар с традиционни и иновативни културни събития, 

равнопоставен достъп на гражданите до култура, свободно участие в 
културните процеси за създаване и потребление на културни продукти; 

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

- Утвърждаване мястото на българската култура като част от общата 
европейска и световна култура на човечеството; 

- Създаване на нови културни пространства, до които всеки да има достъп 
с цел задоволяване на своите културни потребности; 

- Развитие на творческата икономика; 
- Партньорство с младите хора, НПО, творците, бизнеса и медиите за 

създаване и разпространение на качествени културни продукти. 
 
II. СИЛИСТРА – ЕВРОПЕЙСКИ ФЕСТИВАЛЕН ГРАД, С 

ТВОРЧЕСКИ ДУХ, КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ТРАДИЦИИ 
 
1. СИЛИСТРА – ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИ, 

НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ ПРОЯВИ: 
 
Международни културни прояви с домакинството на Община Силистра: 
- Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с 

днешното приятелство” 
- Европейски летен университет с участието на студенти по право с идеи 

и дебати за развитието на Европа като правова общност; 
- Международен събор на хоровете от крайдунавските градове; 
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- Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна. 
 
Национални прояви: 
- Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен 

„Дунавски звезди – Силистра”; 
- Фестивал на китарата „Дунавски струни”; 
- Национален конкурс „С песните на Васила Вълчева”; 
- Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени” - 

Силистра; 
- Национален конкурс за поезия ”Любовта е пиянство или пиянство от 

любов”; 
- Национален фестивал на кукерите в с. Калипетрово; 
- Музикален конкурс „С песните на Георги Жеков” в с. Айдемир; 
- Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” в с. 

Сребърна; 
- Национален пленер по изобразително изкуство „Човек и природа” във 

Ветрен, с тематична изложба на творби от пленера; 
 
Регионални културни прояви: 
- Регионален фестивал на изявени изпълнители и инструменталисти на 

добруджанския фолклор „Славеите на Добруджа”; 
- Празник на пролетното равноденствие и алианите „Невруз” в с. 

Брадвари; 
- Фолклорен събор „Иширково пее и танцува”; 
- Традиционен празник на кукерите и маските – с. Айдемир; 
- Фестивал на маджуна в с. Смилец; 
- Празник в с. Богорово „Край чешмата, под липите”; 
- Празник „Пъстра добруджанска трапеза” в с. Полк. Ламбриново; 
- Празник „Земята и хората” – с. Бабук. 
 
Общински културни прояви със значим обществен ефект: 
Разработване и осъществяване на програмите: 
- „Пред олтара на свободата”, посветена на 10-ти февруари – 

Освобождението на Силистра: 
- 19 февруари – възпоменателна проява за отбелязване на годишнина от 

гибелта на Апостола на свободата Васил Левски; 
- тържествено отбелязване на Трети март – Ден на Освобождението на 

България от османско иго - Национален празник на България; 
- тържествен ритуал за отбелязване Деня на храбростта и Празник на 

Българската армия – 6 май; 
- 9 май – Ден на победата и Ден на Европа; 
- тържествен ритуал по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за 

свободата на България; 
- 18 юли – паметна проява, посветена на годишнината от рождението на 

Васил Левски; 
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- тържествени прояви за отбелязване на Деня на Съединението – 6 
септември, Деня на независимостта на България- 22 септември, 1 октомври – 
годишнина от възвръщането на Южна Добруджа към България; 

- „Пролетни игри и песни” – традиционен общински преглед на 
читалищните художествени състави на различните етноси; 

- пролетен рок бал в Силистра; 
- програма „Майски празници на културата” с акцент 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост; 
- общоградски празник, посветен на Първи юни – Международен ден на 

детето; 
- народен празник „С билки и песни на Еньовден”; 
- програма „Дунав – река на приятелството и диалога” с разнообразни 

културни прояви по случай Международния ден на река Дунав; 
- фестивал на уличните изкуства – Лятна естрада; 
- конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с актрисата 

Илиана Балийска; 
- програма с културни прояви: „Празнични дни на Силистра - 

Кръстовден” и Европейски дни на наследството; Празник на хляба, песента и 
танца; 

- програма „Празници на българския дух и традиции”, посветени на 1 
ноември – Ден на народните будители. Награда от кмета на Община Силистра 
д-р Найденов за Будител на съвремието и принос в духовното развитие на 
Силистра; 

- програма с разнообразни културни прояви: „Коледните светлини на 
Силистра”; 

- конкурс за коледна украса „Празнична Силистра”; 
- общоградски ритуал за запалване на коледно-новогодишните светлини 

„Около елхата”; 
- вълшебни работилница с деца в навечерието на Великден и на Коледа: 

за боядисване на великденски яйца и за изработване на коледарски венци 
сурвакници; 

- конкурс „Златно сърце” за номиниране на деца и младежи, извършили 
добри дела през годината, с награждаване от кмета на Община Силистра; 

- фестивал на коледарските групи и коледарско надпяване, кулинарна 
изложба, посветена на Бъдни вечер и Рождество Христово; 

- „Новогодишна наздравица” – посрещане на Новата година на площад 
„Свобода”. 

 
Концерти на утвърдени български изпълнители и художествени 

формации с високо качество на предлагания културен продукт: 
- създаване на условия и подкрепа на любителското творчество за 

разгръщане на творческия потенциал и развитие на художествената култура на 
таланти от всички поколения; 

- превръщане на твореца в активен участник в процесите за създаване на 
съвременната култура; 
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- развитие на любителското творчество и художествени изяви на 
формациите от всички поколения: Ансамбъл „Добруджа, творческите 
формации към народните читалища в Община Силистра, Рок групи, Музикална 
студия „До Ре Ми”, Център за музика и изкуство „Мегатон”, Вокална група 
„Бяло, зелено, червено”, В2 Балет, Театрално студио „Артистик”, Балетна 
школа „Аксел” и Школите по изобразително и приложно изкуство към 
Обединен детски комплекс, Балет „Лиденс”, Клуб по спортни танци „Елеганс”, 
групи за автентичен фолклор, клубове за народни хора, вокални групи за стари 
градски и шлагерни песни, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб 
„Традиция”; Клуб на учителя пенсионер „Иван Байчев”, Дружество на Съюза 
на българските художници, Литературно сдружение „Реката и приятели” и др. 

Активен диалог и взаимодействие с Ученическия парламент и с клубове 
на младите хора за реализация на иновативни събития за утвърждаване на 
Силистра като привлекателен културен център: „Сцена на младите таланти”, 
Фестивал на уличните изкуства и др. 

 
Културни прояви, утвърждаващи принципите на толерантност и 

добронамереност, на диалог и културно многообразие: 
 
- съвместни инициативи и дейности с Общинския съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси: 
- изпълнение на дейностите от Плана за действие на Община Силистра за 

подкрепа на интеграционните политики 2015-2020. 
- ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация “Дъга на 

толерантността“, посветен на Международния ден на толерантността; 
- отбелязване на 8 април – Международния ден на ромите; 
- традиционна викторина на тема: “Какво знаем за Таньо войвода?” и 

Национален поход “По стъпките на Таньо войвода”; 
- организиране на спортни прояви и информационни кампании, свързани 

с 16 ноември - Международен ден на толерантността. 
 
2. РАЗКРИВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ  

ЗА ОПАЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ЦЕННОСТИ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 

 
- Развитие на културните институти в Община Силистра: Регионален 

исторически музей, Регионална библиотека „Партений Павлович”, Драматично-
куклен театър, Природонаучен музей – Сребърна, Художествена галерия, 
Общинско кабелно радио „Силистра”, Ансамбъл „Добруджа”, Градски духов 
оркестър. 

- Взаимодействие с културните институти на експертен принцип, с 
активен маркетинг за опазване, управление, представяне и популяризиране на 
културните ценности. 
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- Реализация на проекти за модернизиране на материалната база в 
областта на културата. 

- Създаване на културни продукти, дейности и инициативи за 
утвърждаването на Силистра като творческа, иновативна община в областта на 
културата, гостоприемна към най-добрите образци на изкуството и културата, 
към достиженията на местни и регионални формации и творци. 

 
Прилагане на ефективни местни политики за реализиране на 

приоритетите: 
- изграждане на културната инфраструктура в общината, насочена към 

опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство и развитие 
на културния туризъм; 

- реставрация и консервация, експониране и социализиране на културното 
наследство с научна, археологическа и културна стойност; 

- осигуряване на достъп до култура за всеки гражданин и гост на 
Силистра чрез стимулиране потреблението на културни продукти и услуги; 

- активен маркетинг и реклама за популяризиране на града ни като 
привлекателно място за отдих и забавления, като дестинация за културен, 
фестивален, екологичен, религиозен и други видове туризъм; 

- общност от „Посланици - силистренци” - успели наши съграждани и 
приятели на града, които чрез своята дейност допринасят за положителния 
имидж на Силистра в България и чужбина; 

- създаване на комплексен туристически продукт на културно-
историческо наследство, в който да се интегрират всички културни ценности на 
територията на общината; 

- разкриване и използване на потенциала на културните и творческите 
индустрии за съхранение и популяризиране на културното наследство на 
Силистра. 

 
3. РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА КАТО 

СЪВРЕМЕННИ КУЛТУРНО - ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
- Чрез мрежата от читалища /23 народни читалища в Община Силистра/ 

се делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване на по-
широк достъп до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот 
на населените места на хора от всички възрасти и социални групи от 
населението; 

- разширяване на дейността на народните читалища и подобряване на 
материалната база; 

- културни прояви за възраждане и популяризиране на българските 
народни традиции и активно участие в общинските инициативи; 

- създаване на условия за неформално и самостоятелно учене през целия 
живот, за равен достъп до човешкото знание, за комуникация и информираност; 
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- насърчаване на културното многообразие, проявите за преодоляване на 
дискриминацията, расизма и нетолерантността, за гражданска активност и 
приемственост между поколенията. 

 
КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА. 
УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА КАТО 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ 
 
• Развитие на културните институции в общината; 
• Разработване на съвременни културни продукти; 
• Привличане на авторитетни национални и международни прояви за 

популяризиране на Силистра като атрактивна дестинация за културно- 
исторически, кулинарен, винен, поклоннически и еко туризъм; 

• Проучване за създаване на информационен център или общинско 
предприятие “Туризъм“. 

Партньорство с НПО, с местата за настаняване, с бизнеса, с туроператори, 
с министерство на туризма, с побратимените градове и др. 

 
ИКОНОМИКА И БИЗНЕС  
 
ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ПРИВЛИЧАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИ 
 
Приоритет и в новия мандатен период ще бъде привличането на 

стратегически инвестиции от страната и чужбина, които да допринесат за 
разкриването на нови работни места. 

Принцип на управление: Обществените ресурси да се управляват без 
съмнение за корупция, ефективност на управление на общинските финанси, 
прозрачност на бюджетните разходи, създаване на благоприятна инвестиционна 
среда. 

Конкретни действия: 
 Подкрепа на бизнес инициативите на стопанските субекти и потенциални 

инвеститори, съответстващи на интересите на гражданите на Силистра; 
 Създаване на условия за привличане на държавни и частни инвестиции с 

цел оползотворяване на стратегическото място на града; 

 Подкрепа на местния бизнес чрез съдействие при организиране за участие 
в търговски изложения и инвестиционни форуми, провеждане на 
обучения по актуални въпроси на законодателството, възможностите за 
европейско финансиране и развитието на отделните отрасли, заедно с 
браншовите организации в Общината; 

 Политика на баланс на интересите на общината и на бизнес партньорите; 
 Реализиране на съвместни проекти с бизнес структури и 

неправителствени организации; 
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 Разширяване практиката на провеждане на обществени обсъждания по 
важни и значими за общината проекти; 

 Активност в установяването на контакти със чужди стратегически 
инвеститори. 
 
ФИНАНСИ 
 
ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА 

ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
Целесъобразно и законосъобразно усвояване на финансовия ресурс, 

приоритетно финансиране на основните социални отговорности, спазване на 
строга финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на 
бюджета за стабилно финансово състояние на общината. 

• Законови действия за събиране на просрочените вземания от физически 
и юридически лица; 

• Осъществяване на строг контрол и одити на второстепенните 
разпоредители с финансови средства; 

• Предприемане на комплекс от мерки за ограничаване на бюджетните 
разходи и подобряване на контрола по разходване на бюджетните средства, в 
т.ч.: преструктуриране на бюджетните дейности и звена, преглед и 
актуализиране на структурата на общинската администрация, както на 
лимитите и нормативите за нейната издръжка; 

 
Мерки за повишаване на събираемостта на местни данъци и такси: 
• Подобряване на качеството на обслужване на граждани и фирми от 

общинска администрация, чрез внедряване на нов софтуер с цел постигане на 
по-голяма ефективност; 

• Повишаване прозрачността към данъчно задължените лица, като им се 
осигури интернет достъп до лична информация в реално време; 

 
Увеличаване на приходите от разпореждане с общинска собственост. 
В дирекция "Финанси" влизат следните отдели: "Бюджет и финанси", 

"Счетоводство и контрол", "Местни данъци и такси" и „Разпореждане с 
общинска собственост“ . 

 
Пред Община Силистра има редица предизвикателства в следващите 

години – част от тях са наследени, а някои предстои да се решват за първи път: 
 
 Приключване на важни инвестиционни проекти за настоящия 

програмен период и съпъстващите ги финансови операции; 
 Стартиране на подготовката на основния за общината 

стратегически документ – общински план за развитие за 2021 – 2027 г. и на 
проектите за новия програмен период; 
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 Подготовка на системите ни за управление на отпадъците за 
преминаване към изчисление на ТБО на количество; 

 Намалява делът на общинските приходи (данъчни и неданъчни) в 
тези по Консолидираната фискална програма и се увеличава „натискът“ на 
национално дефинираните приоритети и разходни политики; 

 Все по-изчерпани стават възможностите за развитие на сега 
съществуващата система за местни данъци и такси, които допълнително се 
ограничават от действащите данъчни облегчения; 

 Реформите за намаляване на административната тежест и 
въвеждането на електронното управление от една страна водят до отпадане на 
част от собствените приходоизточници, при „увеличен натиск“ върху 
администрацията да предоставя услуги и информация, вкл. и на централните 
органи, а от друга – целят повишването на събираемостта, поради въвеждане на 
електронни и автоматизирани възможности и форми за деклариране и контрол. 

 
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ”: 
 
1. Опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра; 
2. Контрол на безопасността на движението във връзка с опазване на 

живота, здравето и имуществото на юридическите и физическите субекти на 
територията на Община Силистра; 

3. Контрол и административно - наказателна дейност по спазване на 
действащото законодателство и наредбите на Община Силистра; 

4. Съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при 
изпълнение на служебните им задължения свързани с контрол по спазване на 
наредбите на Община Силистра, заповедите и разпорежданията на кмета по 
въпроси за обществения ред и сигурността на общината; 

5. Охрана на мероприятията, провеждани на територията на общината. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ, ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ 

„ИНСПЕКТОРАТ“: 
 
1. Контрол по недопускане на наднормен шум във връзка с осигуряване 

спокойна обществена среда на гражданите; 
2. Контрол по спазване на санитарно-хигиенните изисквания съгласно 

действащите наредби на Община Силистра; 
3. Контрол по недопускане на неправилно паркирани МПС в забранени за 

това места; 
4. Изготвяне на становища и предложения за промени в организацията на 

пътното движение на територията на Община Силистра; 
5. Контрол по недопускане на нерегламентирана търговска дейност на 

територията на Община Силистра. 
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
 
Подобряването на условията на живот в малките населени места на 

територията на Община Силистра ще продължи да бъде наш приоритет! 
• Стимулиране на инициативността и предприемчивостта на 

кметовете и кметските наместници при реализирането на проекти, които са в 
интерес на местните общности. 

• Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура, на уличната 
мрежа, поставяне на пътни табели и камери за наблюдение на възлови точки. 

• Подмяна на уличното осветление с нови енергоспестяващи 
осветителни тела. 

• Привличане на донори с цел проектиране и изграждане на 
канализационни системи. 

• Подкрепа усилията на кметовете и кметските наместници за 
облагородяването и поддържането на обществените места – училища, детски 
градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, гробищни 
паркове. 

• Подкрепа на читалищата като средище на духовен живот на 
малките общности. 


