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ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 

ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2021 Г. 

 

Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно 

който кметът на Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет 

за изпълнението на Програмата за управление за изминалата 2021 година. 

Отчетът представя информация за дейностите по приоритетите, 

заложени в Програмата за управление на Община Силистра през мандат 

2019-2023г. и е структуриран съгласно организацията на работа в отделните 

дирекции, отдели, звена. 

Отчетът корелира със заложените принципи за развитие, съгласно 

правомощия на кмета на Община Силистра: 

 Законосъобразност и целесъобразност; 

 Финансова стабилност; 

 Добро управление в обществен интерес; 

 Промяна в средата на живот, съгласно секторните политики: 

o Качествена промяна в инфраструктурата; 

o Обновяване и модернизиране на образователната, 

спортната, културната и социалната инфраструктура; 

o Последователна и системна подкрепа за уязвимите групи; 

o Социална подкрепа в пандемична среда; 

o Повишаване качеството на средата на живот. 
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През  2021 година основен приоритет на обществото бе здравето на 

хората и справянето със световната пандемия от Ковид-19. Изминалата 

година отново постави развитието на икономиката и туризма пред трудности. 

Ръководният екип на общината, заедно с Общинския съвет и държавните 

институции предприеха конкретни мерки на взаимопомощ за защита на 

живота и здравето на гражданите. 

Администрацията продължи да работи в услуга на гражданите, на гише и в 

електронна среда. По този начин гарантира непрекъснат документооборот. 

Не са отчетени големи сътресения в дейности по стартиралите или одобрени 

проекти, дейностите с неотложен характер, грижа за хората, за съхраняване 

на физическото, емоционално и духовно здраве. 

В образователната сфера отново се наложи режим на дистанционно 

обучение, което да осигурява непрекъснатост на учебния процес, въпреки 

високата заболеваемост. 

Икономическата активност на гражданите и фирмите се понижи, което 

неминуемо промени събираемостта на приходите от мести данъци и такси в 

бюджета на Община Силистра. 

Забележка: 

След приемане на държавния бюджет и провеждане на публично обсъждане , 

предстои Общинският съвет на свое заседание да приеме Бюджет 2022г . 

След одобрението му ще бъде публикуван в окончателен вид. 

Съгласно чл. 66-а от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за общинската собственост, кметът на общината ежегодно, в срок 

до 31 март, съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието и 

резултатите от управлението на общинската собственост. 
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* Прикачените файлове съдържат отчетите на администрацията по 

сектори и ресори: 

1. Отдел „Инспекторат“ 

2. Обща администрация: 

- отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

- дирекция „Правна“ 

3. „Устройство на територията“ 

- отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда“ 

- отдел „Геодезия, кадастър и услуги“ 

- отдел „Благоустрояване, строителство и контрол“ 

4. „Хуманитарни дейности“ 

- отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт“ 

- отдел „Образование и младежки дейности“ 

- отдел „Култура“ 

5. „Финанси и икономика“ 

- отдел „Местни данъци и такси“ 

- отдел „Стопански дейности“ 

- отдел „Европейски програми и проекти“ 
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ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ“ 

Отдел „Инспекторат” е на пряко подчинение на Кмета на Община 

Силистра и има правомощията да осъществява контрол по спазването от 

страна на всички юридически и физически лица на територията на Община 

Силистра на Наредбите на Общински съвет Силистра и други нормативни 

актове, когато такива са му възложени от Кмета на Община Силистра или от 

Общински съвет Силистра. 

При изпълнение на функциите си отдел „Инспекторат” осъществява 

превантивен, текущ и последващ контрол по спазване на разпоредбите, дава 

писмени предписания и следи за изпълнението им. 

Дейността на отдел „Инспекторат“ е насочена към всеобхватно, 

обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и 

предлагане на мерки за тяхното решаване, с цел предотвратяване и 

отстраняване на нарушения на територията на Община Силистра. 

  

През отчетния период са извършени редица проверки на територията 

на Община Силистра по изпълнение на следните дейности, а именно: 

 Ежедневно е упражняван контрол върху нерегламентираните 

сметища на територията на общината във връзка с изхвърлянето на 

отпадъци от недобросъвестни граждани и фирми;  

 Проверявани са строителни обекти, с оглед спазване 

изискванията по Наредбите на Община Силистра за обезопасяване на 

същите с ограда осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите 

части и безопасността на гражданите. Констатираните нарушения бяха 

отстранявани своевременно; 

 Постигнати са положителни резултати по премахването на 

незаконно поставени рекламно– информационни табели на територията 

на гр. Силистра; 

 По време на организираните празници е извършен контрол за 

разполагане по утвърдените схеми на временните търговски обекти на 

площад „Свобода“; 
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 Контрол на дейности с благотворителна цел относно спазване 

изискването за издадено разрешително от Община Силистра; 

 Периодично са извършвани проверки относно неплатени 

задължения на търговци, които осъществяват търговска дейност на 

открито на общински терен на територията на гр.Силистра; 

 Контрол относно разполагане на подвижни съоръжения пред 

стационарни търговски обекти без индивидуална схема, указваща 

заеманата площ и пространственото разположение; 

 Контрол по снегопочистването пред търговски обекти и 

жилищни сгради;    

 Осъществен е контрол по установяване на ИУМПС на 

територията на гр.Силистра, в резултат на което са установени 96 бр. 

ИУМПС, 2 бр. ИУМПС са предадени за скрап и 3бр. са премахнати с 

констативни протоколи; 

 Извършени са проверки за притежаване и отглеждане на кучета 

на     територията на Община Силистра. Предупредени са собственици 

на домашни любимци да направят регистрация и да заплатят 

необходимите такси, съгласно Наредбите на Община Силистра;  

 Осъществявана е контролна дейност в Дунавски парк във връзка 

със спазване изискването собствениците на кучета да почистват след 

дефекация на домашните си любимци;  

 Осъществяван е контрол за спазване на обществения ред в 

Дунавски парк, местността „Меджиди табия“ и парк „Орехова Гора“; 

 Контрол по нерегламентирано отглеждане на селскостопански 

животни в регулационните граници на гр. Силистра по подадени 

сигнали и жалби. Констатираните нарушения са отстранени в срок; 

 Оказано съдействие на кметове и кметски наместници за 

допуснати нарушения на територията на населените места по 

Наредбите на Община Силистра. Констатираните нередности са 

отстранени в срок;  
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 Извършвани са периодични проверки за спазване на наредбите на 

Община Силистра; 

 Оказано съдействие  и контрол на ОП „Общински пазари” във 

връзка с пропускателен режим на граждани и носенето на предпазни 

маски на територията на пазара, с цел предотвратяване 

разпространението на Ковид-19;  

 Оказано съдействие относно пропускателния режим на граждани 

в сградата на Община Силистра с цел предотвратяване 

разпространението на Ковид-19; 

 Във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. са извършени 

проверки на място за наличие на „Зелен сертификат“ на служителите на  

Археологически музей – гр.Силистра, Художествена галерия – 

гр.Силистра и Етнографски музей – гр.Силистра; 

  Контрол по паркирането в обхвата на „Синя зона”; 

 Инспектори от отдела участваха в съвместни проверки със 

служители на  ОПБЖ - гр.Силистра, ОДБХ - гр.Силистра, ОП 

“Дръстър“, РЗИ - гр.Силистра; 

 Оказано съдействие на Дирекция УТ при Община Силистра за 

нарушения по Наредбите на Община Силистра; 

 Оказано съдействие на отдел МДТ при Община Силистра 

относно извършване на инкасова дейност; 

 Оказвано съдействие на отдел Култура, във връзка с осигуряване 

на добър ред и охрана при реализирането на мероприятия, тържества и 

празници;  

 Оказано съдействие на Дирекция „Правна” за връчване на 

призовки;  

 Опазване на обществения ред в дните на провеждане на 

парламентарни избори; 



ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

              ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 82 42 43    Факс: (086) 82 33 43 
       7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg  

 

 

 Оказано съдействие на РПУ – Силистра при изпълнение на 

служебните им задължения; 

 Контрол на сметопочистващите фирми относно 

сметопочистването и сметоизвозването на битови и строителни 

отпадъци; 

 Осъществяван е контрол на дейността на „Регионално депо за 

битови отпадъци- Силистра“; 

 Ежедневно бе извършван обход на територията на града и 

населените места в Община Силистра, с цел предотвратяване 

струпването на хора поради епидемичната обстановка в страната; 

 Осъществяван е ежедневен контрол в търговски обекти, сгради с 

обществено предназначение и градски транспорт във връзка със 

спазване на въведените противоепидемични мерки; 

 Разглеждане на запитвания, сигнали, молби и жалби на граждани, 

вземане на отношение по тях и изготвяне на отговори или 

препращането им до компетентните институции; 

 През посочения период на обявения телефон за сигнали на 

граждани са постъпили 48 сигнала за нарушения по Наредбите на 

Община Силистра. По тях е взето отношение и в случаите, когато това 

е било необходимо, е върната обратна информация до подателите. 

През 2021г. са извършени проверки по 87 заведени жалби, сигнали, 

молби, искания и писма на граждани и други институции, от които 87 са 

приключени. 

Установените нарушения по Наредбите на Община Силистра за 

отчетния период са както следва:  

         І. Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община 

Силистра: 

Предупредителни протоколи – 36 бр. 

Констативни протоколи – 187 бр.  

Глоба с фиш – 452 бр.   

Глоба с фиш Серия А – 3 бр. 
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ІІ. Наредба за търговска дейност и услуги на територията на 

Община Силистра: 

Предупредителни протоколи – 10 бр. 

Констативни протоколи – 29 бр.  

 ІІІ. Наредба за организация на движението на територията на 

Община Силистра: 

Констативен протокол – 3 бр. 

Глоба с фиш „Синя зона“ – 5 бр. 

ІV. Наредба за рекламна дейност на територията на Община 

Силистра: 

Предупредителни протоколи - 1бр. 

 V. Наредба за придобиване, притежаване и стопанисване на кучета 

и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Силистра: 

Констативен протокол –5 бр. 

Предупредителен протокол – 11 бр. 

Акт – 1бр. 

VІ. Наредба за условията и реда за изхърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на 

територията на Община Силистра: 

Констативни протоколи – 7 бр. 

 VІІ.Наредба за реда и условията за изграждане и извършване на 

строително-монтажни работи на елементи на техническата 

инфраструктура на територията от Община Силистра: 

Констативен протокол –2 бр. 

VIII. Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскоктопански животни на територията на Община Силистра: 

Констативен протокол – 1бр. 

IX. Във връзка със Заповед № ЗК – 1615 от 28.10.2021г. е извършван 

контрол за спазване на ограничителните мерки в условията на 

епидемична обстановка: 

Констативни протоколи – 80 бр. 
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 Общият брой на наложените глоби през годината е 460 бр. на обща 

стойност 14 700лв. 

С така изложения доклад считам, че отделът е изпълнил компетентно 

задълженията си по възложените задачи, възникнали в процеса на работа, а 

именно взаимодействие  с отделите и дирекциите в Общината и други 

институции, включително оказване на съдействие на гражданите на 

територията на Община Силистра, когато техните законни права и интереси 

са нарушени, като съдейства за тяхното предотвратяване и отстраняване. 
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ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТЛЕД „ГРАО“ 

Брой предоставени услуги на граждани: 

1. Акт за раждане – 488 бр. 

1.2. Родени в Силистра -288 бр. 

1.3. Припознаване – 148 бр. 

    1. 3.1.заявления – 120 бр. 

      1.3.2. Декларации – 28 бр. 

1.4. Пресъставени актове за раждане – 200 бр. 

2. Удостоверение за идентичност/актуален адрес – 150 бр. 

3. Заявление постоянен адрес – 984 бр. 

4. Адресни карти – 1421 бр.  

5. Акт за брак- 207 бр. 

6. Акт за смърт – 1364 бр. 

7. Удостоверение за раждане – 1198 бр. 

8. Удостоверение за граждански брак – 286 бр. 

9. Удостоверение за настоящ адрес – 486 бр. 

10. Удостоверение за семейно положение – 144 бр. 

11. Удостоверение за родствени връзки – 136 бр. 

12. Служебни бележки – 210 бр. 

13. Удостоверение за наследници – 2387 бр. 

14. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 622 бр. 

15. Удостоверение за идентичност на имена –227 бр. 

16. Копие от акт за сключване на граждански брак – 71 бр. 

17. Удостоверение за вписване в картотечния регистър – 34 бр. 

18. Удостоверение издавано по Виенската конвенция  - 315 бр. 

     18.1. Извлечение от акт за раждане формуляр А – 252 бр. 

     18.2. Извлечение от акт за граждански брак формуляр В – 56 бр. 

     18.3. Извлечение от акт за смърт формуляр С – 7бр. 

19. Удостоверение за промяна на постоянен адрес – 11 бр. 

20. Удостоверение за промяна на настояю адрес –125 бр. 

21. Удостоверение за сключване на брак от България в чужбина –3 бр. 

22. Копие на акт за раждане – 140 бр. 

23. Удостоверение за правни ограничения – 15 бр. 

24. Удостоверение за родените от майката деца – 31 бр. 
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25.  Препис извлечение от акт за граждански брак – 8 бр. 

26. Отговори на писма – 433 бр. 

27. Удостоверение за изселване – 2бр. 

28. Удостоверение за верен ЕГН – 59 бр. 

34. Копие от акт за смърт – 33 бр. 

29. Препис извлечение от акт за раждане – 14 бр. 

30. Заверка на декларация за издръжка – 18 бр. 

31. Удостоверение за постоянен адрес –1059 бр. 

32. Копие на ЛРК – 6 бр. 

33. Удостоверение по регламент (ЕС) 2016/1191 – 20 бр.: 

     33.1. Удостоверение за постоянен адрес – 3 бр. 

     33.2. Удостоверение за семейно положение – 4 бр. 

     33.3. Удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца – 1бр. 

     33.4. Удостоверение за постоянен адрес – 1бр. 

     33.5. Удостоверение за сключване на брак от България в чужбина – 1 бр. 

34. Копие на семеен регистър – 90 бр. 

36. Решения по чл. 19а – 13 бр. 

37. Препис от акт за смърт -1468 бр. 
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ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“ 
 
 
 

През 2021 г. Община Силистра е стартирала 252 бр. (двеста петдесет и две) 

обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

От тях 21 са прекратени, а 16 предстои да бъдат приключени през 2021 г. 

Съобразно обекта на обществените поръчки и разделянето им на обособени 

позиции, сключените договори са както следва: 

 Строителство – 17 (седемнадесет) договора на стойност 220 702,18 лева 

без ДДС; 

 Доставки – 105 (сто и пет) договора на стойност  3 515 473,06 лева без 

ДДС; 

 Услуги – 105 (сто и пет) договора на стойност 837 103,65 лева без ДДС. 

45 (четиридесет и пет) са дейностите, чийто разход се доказва само с 

първични платежни документи, на обща стойност 199 981,57 лева без ДДС. 

Общата стойност на възложените дейности чрез обществени поръчки е над 

4 700 000 лева без ДДС. 

В дирекцията, освен Звеното за Обществени поръчки, има и служители, 

които осъществяват ежедневна работа с граждани, подпомагат 

административното обслужване, осъществяват изготвянето и връчването на 

наказателни постановления по наредбите на Община Силистра, които се 

издават въз основа на Актове за установяване на административни 

нарушения от органите на МВР – Силистра и служителите от отдел 

„Инспекторат” при Община Силистра. 
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

 

Работата на експертите в направление „Устройство на територията”, 

Община Силистра е свързана с обслужване на граждани, издаване на 

документи на физически и юридически лица, справки по кадастралните и 

регулационни планове на населените места, поддържане регистрите на 

издаваните документи, решаване проблеми по жалби на граждани, 

кореспонденция с институции, информация, отчети,  справки и др.  

 

 

I. Отчет за извършената работа на Главен архитект за 2021г. 

 

№ Наименование  2021 г. 

1. Разрешения за строеж  111 

2. Разрешения за поставяне  98 

3.  Удостоверения за въвеждане в експлоатация 51 

4. Удостоверения за търпимост  50 

5.  Регистрирани технически паспорти 62 

6. Визи за проектиране  100  

 

 Услуги, извършвани от Дирекция УТ: 34 бр. 

 Входирани заявления на гише „УТ“: 1982 бр. 

 

 

Общински обекти с издадено Разрешение за строеж за 2021 г. и 

съвместната работа на Дирекция  „Устройство на територията“ за 

тяхното реализиране. 

 

1.  „Реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „Тутракан“ в 

участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до магазин за 

строителни материали „Темакс“ 
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2.  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатор 66425.500.3423.3 по КК и КР на гр. 

Силистра“ 

3. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатори ПИ № 66425.500.3423.9 и ПИ № 

66425.500.3423.10 по КК и КР на                 гр. Силистра“ 

4. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатори 66425.500.3423.1 и 

66425.500.3423.2 по КК и КР на гр. Силистра“ 

5. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатор ПИ № 66425.500.3423.4 по КК и КР 

на гр. Силистра“ 

6. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатор 66425.500.3402.2 по КК и КР на гр. 

Силистра“ 

7.  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна 

жилищна сграда с идентификатори 66425.500.2988.1 по КК и КР на гр. 

Силистра“ 

8.  „Соларен паркинг с две зарядни станции“ 

9.  „Система за споделени велосипеди- алтернатива на публичния 

транспорт“ 

10.  „Газификация на котелно в „Диагностично –консултативен център 1 

Силистра“ 

11.  „Водопровод по улица с идентификатор 66425.514.304 по КК и КР на 

гр. Силистра ПЗ „Запад“ по плана на гр. Силистра“ 

12.  „Религиозна сграда - Църква“ 
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13.  „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация 

Силистра“ 

14.  „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“ 

15.  „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“ 

16.  „Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра“ 

17.  „Газификация на котелно на детска градина „Ян Бибиян“ 

 

 

Общински обекти без Разрешение за строеж за 2021 г. и съвместната 

работа на Дирекция  „Устройство на територията“ за тяхното 

реализиране: 

 

1. " Почистване и възстановяване на отводнителни, открити канали, 

канавки /дерета/ и съоръжения " на територията на община Силистра; 

2. Изграждане на ,,Парков  елемент - колумбарийна стена„„ за нуждите на 

ОП „Обреди“; 

3. Проектиране на “Генерален план за организация на движението на гр. 

Силистра“; 

4. Изграждане на 4 (четири) броя изкуствени неравности/повдигнати 

пешеходни на територията на община Силистра; 

5. Закупуване на 46 броя метален контейнер за отпадъци с куполовиден 

тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.”; 

6. „Възстановяване и освежаване на пътна маркировка по участъци от 

улици в Община Силистра ”; 

7. Почистване на кейовата стена на р. Дунав; 

8. Изработка и монтаж на 60 (шестдесет) броя решетки за линейно 

отводняване на площад „Свобода” – гр. Силистра; 
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9.  „Доставка на светофарни и пешеходни секции TRS“ – за подмяна на 

съществуващите; 

10.  „Доставка и монтаж на детски съоръжения в „Дунавски парк“ ” – гр. 

Силистра; 

11.  “Доставка и монтаж на пет броя автобусни спирки на територията на 

община Силистра”; 

12.  Рехабилитация на тротоарната настилка по ул. "София" в участъка пред 

"Поликлиниката", бул. "Македония" - участък от к-ще с ул. "Капитан 

Мамарчев" до бул. "Македония" №168, ул. "Дръстър" - участък от к-ще 

сбул. "Македония" до к-ще с ул. "Сан Стефано", ул. "Д-р Петър Вичев" - 

участък пред ДГ "Роза" №1, ул. "Д-р Петър Вичев" - участък пред ОУ 

"Отец Паисий" – гр. Силистра; 

13.  Рехабилитирана пътна инфраструктура на територията на община 

Силистра – 55 245,91 м2; 

14.  Реконструкция и рехабилитация на ул. „Тутракан“; 

 

 

Регистри на дейността: 

 

1. Издадени Разрешения за поставяне на преместваеми обекти – 98 бр. 

2. Заседания за Общински експертен съвет – 19 бр. 

3. Одобрение ПУП с Решение на Общински съвет – 7 бр. 

4. Одобрение ПУП със Заповед на Кмета – 99 бр. 

5. Допуснати за изработване ПУП с Решение на Общински съвет – 10 бр. 

6. Допуснати за изработване ПУП с Заповед на Кмета – 104 бр. 

7. Издадени строителни разрешения – 111 бр. 
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8. Заверка на технически паспорти на обекти, частни и общински – 62 бр. 

9. Издадени удостоверения за търпимост – 50 бр. 

10.  Въведени в експлоатация строежи от четвърта и пета категория – 51 

бр. 

11.  Издадени Заповеди на Главния архитект по чл. 154 от ЗУТ –  16 бр. 

12.  Съставени констативни протоколи по чл. 195 от ЗУТ– 35 бр. 

13.  Съставяне на констативни актове по чл. 225а от ЗУТ – 6 бр. 

14.  Съставени констативни актове по чл.57а от ЗУТ – 6 бр. 

15.  Съставени констативни актове по чл.178 от ЗУТ – 0 бр. 

16.  Съставени констативни актове по чл.224а от ЗУТ – 3 бр. 

17.  Издадени Визи за проектиране – 100 бр. 

18.  Обработени данъчни декларации – 1219 бр. 

19.  Контрол по експлоатацията на общински водни обекти – 17бр. 

20.  Разрешения за разкопаване – 33 бр. 

 

II. Отчет за извършена работа по дейност изграждане, поддържане и 

опазване на Зелената система на Община Силистра през периода 2021 г. 

 

В съответствие с утвърденa от Кмета на Община Силистра д-р Юлиян 

Найденов план-сметкa, цялата дейност в частта озеленяване се извършва от 

фирма „Синева” ЕООД. 

1. На основание чл. 48, ал. 2 от Наредбата за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на Община Силистра са разгледани, 

проверени и изготвени отговори на 173  молби и жалби на граждани и 

юридически лица за кастрене и премахване на опасни дървета; 
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2. На територията на общ. Силистра през периода 2021 г. с разрешение на 

Кмета са премахнати 59 бр. стари и опасни дървета; 

3. За 2021 г. са окастрени 97 бр. дървета; 

4. За 2021 г. в Дунавски парк и в зелените площи на междублоковите 

пространства  на територията на гр. Силистра са засадени 40 бр. млади 

дръвчета; 

5. Целогодишната поддръжка на зелените площи е извършвана редовно с 

цел поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната 

растителност в съответните райони на гр. Силистра, на които общата 

площ е 614,433 дка.; 

 

 

 

III. Отчет за извършената работа по дейност Екология и опазване на 

околната среда през 2021 г. 

 

1. Изготвени са отчети по изпълнението на ”Програма за намаляване на 

емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Силистра и “Програма за управление на 

отпадъците на Община Силистра”; 

2. Изготвена е техническа спецификация към документация за избор на 

Изпълнител на проект ”Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект 

”Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, 

Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“. 

3. Изготвено е задание към документацията за избор на изпълнител за 

изготвяне на ”Програма за управление на отпадъците на община 

Силистра за периода 2021 – 2027г.”. 

4. Сключен е договор с „Текстилно рециклиране“ АД за организиране 

разделното събиране и предаването за последващо третиране, в т.ч. 
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рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, 

образувани на територията на община Силистра. 

5. Проведени са три заседания на Общото събрание на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците  - регион Силистра.  

6. Организирано е извършването на почистване на нерегламентирани 

замърсявания с битови строителни и растителни отпадъци в селата 

Сребърна, Ветрен, Брадвари. Проф. Иширково, Йорданово, Айдемир и 

Калипетрово.  

7. Издадени становища по уведомления за инвестиционни намерения на 

физически лица – 25 бр. 

8. Във връзка с прилагането на чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ. бр.25 

от 18 Март 2003г), са изготвени 2 бр. уведомления за инвестиционни 

предложения за общински обекти;  

9. Във връзка с прилагането на Закона за водите, са издадени 2 бр. 

разрешителни за ползване на общински водни обекти.  

10. Проведени са пролетни и есенни технически прегледи на 30 бр. 

общински язовира. Съставени са 30 констативни протокола от 

назначените комисии. 

11. Участие в работата на комисията, назначена от областна управа 

Силистра относно състоянието на общинските язовири и изпълнение на 

предписанията посочени в съставените констативни протоколи. 

12. Съдействие и участие в постоянните проверки / 7-8 пъти месечно / на 

държавните инспектори от ДАМТН-София на общинските язовири и 

изпълнение в срок на предписанията и изискванията посочени в 

съставените констативни протоколи. 

13.  Поддържане на постоянна връзка с ползвателите на общински язовири. 

Предоставени са им всички изисквания и предписания на контролните 
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органи, превантивното изискването за привеждане на облекчителните и 

отводни съоръжения в състояние на достатъчна водопроводимост. 

14.  Съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 22, т. 2,  от Закона за лечебните растения 

(ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г.) са издадени 4 бр. позволителни за 

ползване на лечебни растения; 

15.  Издадени разрешителни за депониране на строителни отпадъци и 

изкопни земни маси  - 2 бр.; 

16.  Издадени разрешителни за депониране на неопасни производствени 

отпадъци  - 4 бр. 

17.  Проведени са две кампании са събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата;  

18. Подготвена е информация и е проведена процедура за преценка 

необходимостта от ОВОС на едно  инвестиционно предложение на 

Община Силистра; 

19. От територии държавна или общинска осбственост са премахнати 22 

излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. 

20. Подписан е договор с „Екотой-сервиз“ ООД за предоставяне на 

временно ползване и сервизно обслужване на 25 бр. мобилни тоалетни 

кабини. 

21.  Продължава извършване на контрол по изпълнението на договора по 

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистота на 

териториите за обществено ползване, снегопочистване и поддържане на 

зелената система на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, като във 

връзка с това са съставени 50 бр. констативни протоколи. 

22.  Подписан е договор със „СИНЕВА“ ЕООД за „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на 16 населени места, обособени в две позиции Район 1(I 

район – с. Сребърна, с. Ветрен, с. Полк. Ламбриново, с. Проф. 

Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Сърпово и с. Смилец) и Район 2 
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(II район – с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. 

Поп Кралево, с. Срацимир и с. Майор Ценович) от Община Силистра”. 

 

IV. Отчет за извършената работа по дейност „Енергийни мрежи и 

съоръжения”  през 2021 г.: 

1. Изготвяне на възлагателни писма към ОП “Дръстър“ по жалби и 

сигнали на граждани, касаещи уличното осветление на Община 

Силистра – 25 бр. 

2. Изготвяне на възлагателни писма към ПК “МЕТАЛ” по отношение на 

уличното осветление и светофарните уредби на територията на Община 

Силистра – 6 бр.. 

3. Ежедневно отговаряне на телефонни жалби и молби на граждани и 

фирми по отношение на уличното осветление. 

4. Изготвяне на техническо задание за проектиране на обект 

„Газификация котелно помещение на ДГ „Ян Бибиян“.“ 

5. Изготвяне на искане за проучване условията за присъединяване на 

общински обекти към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-

ПРО Варна“ ЕАД – 11 бр. 

6. Изготвяне на договори за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД  на 

вече проучените обекти – 11 бр. 

7. Изготвяне на искане за увеличаване на заявената електрическа мощност 

и проучване условията за присъединяване на общински обекти към 

електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД – 5 бр. 

8. Изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с 

предмет „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община 

Силистра“ 
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9. Изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка с 

предмет „Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в 

експлоатация и поддръжка на два броя покривни ФвЕЦ за собствено 

потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите 

на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ 

(Дом за пълнолетни лица с физически увреждания).  

10. Анализ и изготвяне на „Програма за енергийна ефективност“ на 

община Силистра за периода 2020 г. - 2025 г.. 

11. Анализ и изготвяне на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива“ на 

община Силистра за периода 2020 г. - 2023 г. 

12. Съдействие на ОП “Дръстър”, относно аварийни ремонти на уличните 

мрежи и съоръжения в Община Силистра; 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ  

ОТДЕЛ „ОЗСПС“ 

 
І. РАБОТА С ГРАЖДАНИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Една от дейностите 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 2021 г., за финансово подпомагане на граждани в тежко 

финансово, здравословно и социално положение в Бюджета на Община 

Силистра са одобрени средства в размер на 25 000 лева. 

За периода от м. януари 2021 г. до м. декември 2021 г. са подадени и 

разгледани общо 26 заявления, като от тях 16 са одобрени. Към 31.12.2021 г. 

изплатените еднократни помощи са в размер на 17 731,48 лв., в това число 9 

000 лв. с Решение на Общински съвет. 

 

Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми 

        За 2021 г. в Бюджета на Общината са одобрени средства за финансово 

подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми в размер на 

10 000 лв. Към 31.12.2021 г. са подпомогнати 7 семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми, като изплатените средства са в размер на 7 424,12 

лв. 

 

Социални погребения 

       През 2021 г. са извършени 5 бр. социални погребения за сметка на 

бюджета на Община Силистра в размер на 1 363 лв. 

         

 Фонд „Здраве“ 

        Общински фонд „Здраве“ е създаден през 2019 г. с Решение на 

Общински съвет – Силистра за финансово подпомагане на специализацията 

и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари-специализанти и 
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специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на 

„МБАЛ – Силистра” АД.  

За 2021 г. в Бюджета на Общината са одобрени средства в размер на 10 000 

лв. 

През 2021 г. са подадени и одобрени 20 заявления за възстановяване на 

месечни пътно-транспортни разходи от и до работното място и 

възстановяване на разходи за свободен наем общо на стойност  10 000 лв.  

ІІ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

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 10 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 /27 клуба/ на територията на 

цялата община; 

Услуги 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  I I” 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 10 места; 

* Център за временно настаняване с капацитет 10 места. 

Услуги, предоставяни в домашна среда: 
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*Приемна грижа- 20 приемни  семейства; 

*Личен асистент - финансирана от ДБ, съгласно Механизма за 

предоставяне на лична помощ и НП „Предоставяне на грижи в домашна 

среда“; 

*Асистентска подкрепа- нова услуга с капацитет 247 места; 

Четири от услугите – ЦСРИ I и II, ЦОП и КЦ са предоставени за 

управление на неправителствени организации чрез конкурс. 

 

През 2021 година са извършени следните промени в сферата на 

социалните услуги: 

 

• Дом за стари хора с отделение за лежащи - оборудване на стойност 

106 465,00 лв. (бол. легла; компютри; климатици; лифтери и 

зеленчукорезачка) и ремонт на стойност 81 020, 24 лв. от капиталови разходи 

на услугата.  

• Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - оборудване на 

стойност 15465 ,00лв.( климатици) и ремонт на стойност 45157,25 лв. от 

капиталови разходи на услугата. 

• Дневен център за деца и младежи с увреждания извършен ремонт  на 

стойност  9968,39 лв.  и оборудване  на стойност 31384 ,00 ( автомобил и 

компютри) от капиталови разходи на услугата. 

• Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания 2- 

ремонтни дейности на стойност 4 560,10 лв.  и  оборудване на стойност 

1 323,00лв. (компютър) от капиталови разходи на услугата. 

• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

– оборудване  на 4 119,00лв. .(Климатици и компютър) от капиталови 

разходи на услугата. 

          •  Център за временно настаняване - ремонтни дейности на стойност 

4476,71 лв.  и оборудване на стойност 2796,00 лв.(Климатици)  от капиталови 

разходи на услугата. 

         •Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства оборудване  на стойност 1 323,00 лв. (компютър)  от капиталови 

разходи на услугата. 

       •Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост оборудване  на стойност 1 323,00 лв. (компютър)  от капиталови 

разходи на услугата. 
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III. СОЦИАЛНИ  ПРОЕКТИ 

 

     •  Проект „Приеми ме 2015“ 

Безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

Стартиран II етап на Проекта на областно ниво /включва общините Силистра 

и 

Кайнарджа/. Подписано е Допълнително споразумение с Агенция за 

социално подпомагане за удължаване срока на проекта с 1 година, считано от 

01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

Приемни семейства общо: 19 

От тях: 

17 приемни семейства от община Силистра 

2 приемни семейства от община Кайнарджа 

През 2021 г. са настанени 8 нови деца от общността от 0 до 3 г., 3 деца от тях 

са от социални услуги (ДМСГД и ЦНСТ), 1 дете от семейна среда и 4 деца от 

ННО. 

Децата изведени през 2021 г. от приемни семейства са 8, като осиновените 

деца от български граждани са 5,  а от чуждестранни граждани – 3 деца. 

Настанени деца към момента: 17 

 

        • Проект BG05M9OP001-6.002-0070-С01 „Патронажна грижа + в 

община Силистра“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Бенефициент: Община Силистра 

Обща стойност на проекта: 470 131,20 лева 

Период на изпълнение на Проекта: 16 месеца ( 01.04.2021 г. - 01.08.2022 г.)  

  

        • Проект BG05M9OP001-2.090–0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Бенефициент: Община Силистра 
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Обща стойност на проекта: 542 000,00 лева 

Период на изпълнение на Проекта: 18 месеца ( 01.06.2021 г. - 1.12.2022 г. ) 

 

         • Проект BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 

децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Бенефициент – Община Силистра 

Обща сума на проекта: 3 458 800,80 лв. 

Период на изпълнение на Проекта: 40 месеца  ( 01.10.2020 г. – 31.12.2023 г. )  

 

        • Подписан Договор № РД 04-221/22.12.2020 г. с Фонд "Социална 

закрила" към МТСП за предоставяне на социалната услуга 

"Обществена трапезария" през 2021 година.  

Бенефициент – Община Силистра 

Обща сума на проекта: 119 520,00 лв. 

Период на изпълнение на Проекта:  12 месеца ( 04.01.2021 г. – 31.12.2021 г. ) 

Капацитет: 150 потребители 

 

 

IV. МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

 За десета поредна година МКБППМН реализира Лятна програма – 

клубове по интереси за деца от 8 до 18 години. Над 250 деца участваха в 

55 групи на 13 клуба по интереси – плуване, тенис на корт, приложно 

изкуство, шахмат, латино танци, ветроходство, гребане, йога, стрелба, 

„Лятна академия в библиотеката“, „Театър и приключения“, „Аз обичам 

моята Силистра“, „Млад скаут“.  

 За пръв път МКБППМН състави „Мотивационна карта на класа“ за 

учебната 2021/2022 година, която подари на всички паралелки от 1-6 клас 
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в общината. Картата е съставена от 12 листа, като всеки лист съдържа 

календар за месеца, възможност за попълване на важни дати за класа, 

различни превантивни послания (мисли, цитати, дефиниции на различни 

понятия, основни световни и международни дни/празници). 

 По случай 12 август – Международен ден на младежта, МКБППМН, 

съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“, организира 

програма за младежи на възраст основно 14-18 г., която включваше: 

турнир по пейнтбол, състезание по канадска борба, стрелба по електронна 

мишена, арт ателие, DJ програма, демонстрации с велосипеди и 

скейтбордове, йога ателие. Събитието се проведе в Дунавския парк и в 

него участваха над 200 деца и младежи на различна възраст. 

 По случай 29 юни – Ден на река Дунав, МКБППМН, съвместно с 

дирекция „Хуманитарни дейности“ и ЦПЛР-ОДК, организира провеждане 

на детски празник „Нашата река-споделен свят на радост и красота“. 

Празникът включваше ателиета по изкуства, спортни и научни 

демонстрации и програма. 

 МКБППМН,  съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, организира 

за пета поредна година шах турнир за купа "Дръстър", под патронажа на 

Кмета на общината. В надпреварата участваха отбори от четири 

силистренски училища, на възраст от първи до седми клас.  

 МКБППМН,  съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“ организира 

традиционен Коледно-новогодишен турнир по шах за деца от 1-7 клас, 

който се проведе на 22.12.21 г.. 

 МКБППМН, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, организира 

провеждане на турнир по футбол за ученици от 3ти клас във връзка с 

отбелязване на 17ти май – Ден на българския спорт и 15ти май – Ден на 

предизвикателството. Турнирът се проведе на 14 май 2021 г. и в него 

взеха участие 4 отбора. 
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 МКБППМН подкрепи провеждането на шампионат по пътна безопасност 

и приложно колоездене за деца, в който взеха участие отбори от страната. 

 МКБППМН, съвместно с ЦПЛР – ОДК, организира провеждане на 

традиционен летен турнир по плуване за деца. 

 Община Силистра и МКБППМН партнираха на група силистренци - 

ентусиасти в колоезденето за провеждането на велохепънинг, който 

включваше пробег по маршрут в града и концерт на лятната сцена в 

Дунавския парк. Хепънингът се проведе на 31 юли с наименование "Еко 

спорт и музика" и под мотото „Без зависимости. Колоездене в подкрепа 

на екологията с бг музика“.  

 МКБППМН, съвместно с Превантивния информационен център по 

зависимости, Общинския съвет по наркотични вещества и дирекция 

„Хуманитарни дейности“ изгради „Великденски кът за снимки“ по случай 

Великденските празници в центъра на града. В оформлението се 

включиха деца – доброволци и читалища от региона. Кътът включваше 

арки с изкуствена зеленина и допълнителна украса и предложи на 

гражданите възможност за празнична семейна снимка. 

 МКБППМН, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, отдел 

„Култура“, организираха провеждане на детска Талантиада – шоу 

спектакъл на Илиана Балийска за откриване и популяризиране на 

талантливи деца. Талантиадата се проведе на 02.08.2021 г. 

 МКБППМН се включи в инициативата на СНЦ „Силистра 2030“ – 

конкурс „Силистра в моите мечти“, като подкрепи два младежки проекта, 

реализирани през 2021 г.. Проект „Рециклировачи“ беше реализиран от 

гимназисти и по него беше оборудвана работилница за рециклиране на 

дънкови облекла, където младежи от гимназията ще изработват различни 

изделия, които да подаряват или продават с благотворителни цели. 

Проект „Танц за приятели“ беше реализиран от деца от основен етап (с 

помощта на балетно студио), които чрез танцови занимания и 
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упражнения помагат на деца със СОП и/или заболяване да влязат в 

отпускаща и приятелска среда. 

 МКБППМН беше партньор на РУО – Силистра и  отдел „Образование и 

младежки дейности“ при провеждане на рецитаторски конкурс „С 

България в сърцето“, който се проведе през месец февруари и в който 

участваха близо 200 деца в различни възрастови групи. 

 МКБППМН беше партньор на ЦПЛР-ОДК, РУО и РИОСВ-Русе при 

организирането на Международен екологичен форум „Сребърна 2021“. 

Екологичният форум се проведе през юни, със защита на проекти с 

авторски идеи за решаване на екологични проблеми, конкурс за 

литературни творби и рисунки и литературно четене. 

 МКБППМН организира представяне на театралната пиеса „Валентинов 

ден“ на младежкото Театрално студио „Артистик“ към ЦПЛР-ОДК пред 

младежи. 

 МКБППМН провежда кампания за поощряване на деца с различни изяви 

в областта на спорта, изкуството, добротворчеството, с цел насърчаване 

на постиженията в различни сфери (включително в училище), даване на 

добър пример за алтернативно прекарване на свободното време. През 

2021 г., Местната комисия поощри с различни награди: даровити деца по 

случай 01 ноември – Ден на будителите; абитуриенти – отличници; 

състезатели от различни спортни клубове с постижения на различно ниво; 

3 деца, намерили и предали изгубени вещи (съвместно с РУ на МВР); 

победители в конкурс за изработване на оригинална автентична 

мартеница „Бели и червени – 2021“; активни участници в програма по 

случай Лазаровден. 

 МКБППМН провежда и кампания за насърчаване на четенето сред децата 

и младежите. Като част от кампанията, Комисията:  закупи и раздаде 

детски книжки с приказки по случай 2 април – Международен ден на 

детската книга;  закупи и раздаде на децата от първи клас детски книжки 
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и пособия за рисуване по случай откриване на учебната 2021/2022 година; 

като съорганизатор в синхронно събитие за деца до 12-годишна възраст 

„Децата на България в подкрепа на Спешна помощ”, по случай 27 май за 

Световен ден на Спешната медицинска помощ, закупи и раздаде книжки, 

които по достъпен начин обясняват на децата същността и 

функционирането на Спешната медицинска помощ и по които класните 

ръководители на съответните паралелки проведоха кратка беседа. 

 МКБППМН, съвместно с Център за кариерно ориентиране (ЦКО) и 

ОСНВ/ПИЦ, организираха провеждане на кампания за младежи и 

родители с деца под мотото „Мотивирай своето утре чрез 

#НаКрепосттаСме“. Кампанията цели насърчаване на здравословния 

начин на живот за превенция на рисковото поведение сред младите хора и 

утвърждаване на добрия пример за физическа активност. Тя се проведе в 

периода юли-септември и включваше поставяне на три табели по 

стълбите на Крепостта и отправяне на предизвикателство към младежите 

и родителите с деца да изкачат стълбите, да се снимат до някоя от 

табелите и да предизвикат друг да направи същото. Кампанията завърши 

с финално събитие и раздаване на награди на хората, активирали най-

много участници в нея.  

 Психолог към МКБППМН проведе: беседа на тема „Рисково поведение 

сред младите хора, употреба на психоактивни вещества и агресията като 

присъстващ фактор сред връстниците“,съвместно с ОбСНВ, с 

подрастващи от ЦНСТ 1 и 2 - за деца и младежи без увреждания и с 

ученици от 3-ти клас; групова работа „Агресията в училище“ с ученици от 

3-ти клас; групова работа „Агресия и роли“ с ученици от 4-ти клас; беседа 

„Асертивно поведение“ с ученици от 7-ми клас; беседа „Правилата – мит 

или реалност“ с ученици от начален етап; тренинг „Младите против 

агресията“ с ученици от 8-ми и 9-ти клас; групова работа „Агресия и 

насилие – разлики, фактори повлияващи агресивното поведение“ с 

ученици от начален етап.  
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          През 2021 г. в МКБППМН са заведени 32 прокурорски преписки, 

наказателни постановления и сигнали, по които са образувани и разгледани  

възпитателни дела за 47 извършители, като: на 41 лица са наложени 

възпитателни мерки; за 3 лица делата са прекратени поради навършване на 

пълнолетие; 3 дела са отложени поради неявяване на лицата. 

 

 

V. СПОРТНИ И ИНТЕГРАЦИОННИ  ДЕЙНОСТИ 

 

За обезпечаване дейностите от Програмата на Община Силистра, през 

2021г. бяха осигурени 45500 лв. в дейност 713 от общинския бюджет. 

Предвидените по-важни мероприятия за развитието на детско-юношеския, 

училищния и масовия спорт бяха: 

 

Общински състезания – основен етап на Ученическите игри 2020/2021 г. 

по  спортовете: шахмат, волейбол, тенис на маса, баскетбол, футбол. 

Изготвяне на Общинска програма за развитие на детско-юношеския, 

училищния и масов спорт /за всяка календарна година/. 

Съвместно с ОДК и спортните клубове провеждане на дейности по 

Програма “Спорт за децата в свободното време” на ММС - реализиране 

програмите за подпомагане отдиха на учениците през ваканциите. 

Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие. 

Републикански шампионат по автокрос – II кръг /Силистра/. 

Спортни прояви посветени на Деня на река Дунав – 29 юни / гребна и 

ветроходна регата /. 

Традиционните прояви “Преплуване на река Дунав”. 

Посрещане на международна гребна регата“ТИД” по р. Дунав. / датиращ 

от 1956 г., която преминава през почти всички крайбрежни страни по 

течението на реката/. 

Спортни мероприятия по случай Дните на Силистра. 

Участие на ТД „Дочо Михайлов” и деца от ОДК в традиционни местни и 

национални форуми и инициативи. 

Спортни мероприятия съвместно с Превантивен информационен център по 

зависимости, МКБППМН и спортните клубове на тема “Спорт срещу дрога!”, 

„Не на агресията в училище”, „Без тютюнев дим” и др. 

Номинация “Десетте най-добри спортисти на Силистра за 2021 година”. 
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Към настоящия момент спортно-състезателна дейност на територията на 

Община Силистра извършват над 25 клуба. В спортните клубове са обхванати 

над 800 активно спортуващи деца и ученици от 7 до 19 години, мъже и жени. 

През изминалата 2021 г. спортните клубове са завоювали над 80 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. 

 

VI. Програми и проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, чрез Европейския Социален Фонд 

 

Реализирани дейности през отчетния период и дейности в процес на 

реализация: 

 

І. Програми и проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, чрез Европейския Социален Фонд 

 

1. По проект «Нова възможност за младежка заетост» с Агенция по 

заетостта са изпълнени четири  договора за  осигуряване на заетост на 30 

безработни младежи до 29 г. възраст за период от м. ноември 2019 – м. май 

2020 г., 25 младежи юни 2020 – декември 2020, 25 младежи – декември 2020 

– юни 2021 г., 18 младежи – септември 2021 – март 2022 Извършва се 

обучение по време на работа и осигуряване на заетост в социални институции 

и кметства на Община Силистра.  

 

ІІ. Програми и проекти, финансирани от МТСП, чрез държавния бюджет и 

включени в Националния план за действия по заетостта  

 

1. През периода 1.06.2021– 30.11.2021 се изпълняваше Регионална програма 

за заетост за 2021 г. Одобрени в Националния план за действия по заетостта 

са 27 работни места за работници – поддръжка на пълен работен ден.  

2. През 2021 продължиха работа назначените по НП „Заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания” 1 лицe, 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». 
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3. През м. юни 2021 за срок от 12 месеца са назначени 2 младежи за работа в 

Общинска администрация по НП «Старт на кариерата» 

4. По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

през м. декеммври бяха назначени 20 продължително безработни лица, които 

изпълняваха комунално-битови дейности и дейности по озеленяване на 

територията на гр. Силистра. 

5. През 2021 г. продължи предоставянето на Механизма за лична помощ. Към 

31.12.2021 г. 637 са назначените лични асистенти, които се грижат в домашна 

среда за над 600 души с трайни увреждания.  

 

Изготвяни са материали, справки, анализи и е взето участие в 4 заседания на 

Съвета за сътрдуничество към Дирекция «Бюро по труда» - гр. Силистра. 

Взети са решения за подадени заявки от  работодатели за разкриване на 

свободни работни места по мерки и програми по Закона за насърчаване на 

заетостта. както и в 2 онлайн заседания на Областната комисия по заетост за 

разглеждане на предложения план прием за учебната 2021 – 2022 г., както и 

за разглеждане и утвърждаване на регионални програми за заетост на всички 

общини на Област Силистра. 

 

На територията на Община Силистра работят една Детска кухня и четири 

детски ясли, от които три в 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.  

През 2021 г. в дворовете на три  детски ясли са поставени нови съоръжения 

за игра на стойност 16 000 лв., финансирани със средства от инвестиционната 

програма за капиталови разходи на Община Силистра, държавни и местни 

дейности.   

С цел намаляване разходите за ел.енергия  бяха подменени част от 

стерилизаторите в детските ясли на обща стойност 13 800  лв., с финансирани 

от държавния бюджет. Със средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи за Детска кухня са закупени  професионална готварска печка и 

климатик на обща стойност 10 000 лв.  

За подобряване на условията, в които се отглеждат децата, със средства от 

държавния бюджет, е закупен и подменен инвентар /килими, пердета, щори, 

покривки, съдове за храна и др./ на стойност  22 000 лв. За децата са 

осигурени нови играчки и костюмчета за празници на стойност 26 700 лв. 
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 Във детските ясли са има добри условия за правилното отглеждане и 

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

В Детска кухня  ежедневно се приготвя храна приблизително за  200 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. 

В детските градини и училищата са разкрити 29 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 и документация. Във всяко 

детско и учебно заведение има подготвена и се реализира програма за 

здравна промоция. 
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“ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”  

ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 
 

І. Структура на образователната система в община Силистра през 2021 г. 

 

Общински детски градини – 10 

Общински училища – 11 

Държавни училища –4 

Общински центрове за подкрепа за личностно развитие – 3 

Държавен център за подкрепа за личностно развитие – 1 

Държавно специализирано обслужващо звено - 1 

 

ІІ. Учебен процес през 2021 г. 

  

Поради продължаващата епидемична обстановка и разпространението на 

Covid 19 през първото шестмесечие на 2021 г. учениците от V – ХІІ клас се 

обучаваха чрез редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС), използвайки средствата за информационни и 

комуникационни технологии по графици, определени със заповеди на 

Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката. За 

учениците от І – ІV клас бе създадена максимална възможност за 

присъствено обучение. През ІV тримесечие на 2021 г. учениците се обучаваха 

присъствено или в ОРЕС, съобразно достигнатата 14-дневна заболеваемост, 

регламентирано със заповеди на Министъра на здравеопазването и 

Министъра на образованието и науката. От началото на м. ноември 2021 г. бе 

създадена организация за възстановяване на образователния процес чрез 

използване на неинвазивни антигенни тестове за Covid 19 за тестване на 

учениците от І – ІV клас. 

 

ІІІ. Предучилищно образование 

 

1. Мрежа от детски градини 

- На територията на общината функционират 10 детски 

градини, разпределени в 6 населени места и в 14 отделни 

сгради. В град Силистра  детските градини са 6 с 8 сгради, 
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в общинските села - Айдемир, Калипетрово, Проф. 

Иширково, Йорданово и Брадвари са 4 с 6 сгради. През 

2021 г. в 44 целодневни и 2 яслени групи се възпитават, 

социализират, обучават и отглеждат  1 286 деца, от които 

924 в задължителна предучилищна възраст и 37 деца в 

двете яслени групи към ДГ „Нарцис”, гр. Силистра и ДГ 

„Мир”, с. Айдемир.  

- Отдел „Образование и младежки дейности“ следи 

средната месечна посещаемост в общинските детски 

градини.  Поради нетипичния характер на 2021 г., която 

обхваща две учебни години - 2020/2021 и 2021/2022, 

предвид  пандемията от Covid – 19 и последствията за 

обществото като цяло, в частност за образователната 

система, данните за средната месечна посещаемост не дават 

пълна и реална картина за пълняемостта на групите. С 

промените в Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното 

образование се даде възможност на родителите, чиито деца 

са в задължителна предучилищна възраст да задържат 

децата в къщи за сроковете и при условията, определени от 

Наредбата. 

-  С Решение №575 на Общински съвет – Силистра, 

Протокол №23/29.07.2021г. се въведе задължително 

предучилищно образование за 4-годишните деца в детските 

градини на Община Силистра от учебната 2021/2022г. 

  

2. Кадрова обезпеченост 

- В десетте общински детски градини работят 108 педагогически 

специалисти в т. ч. директори, учители, психолози, логопеди и 

ресурсни учители. В грижата за децата се включват 102 

непедагогически специалисти - помощник - възпитатели, готвачи, 

домакини, счетоводители, помощник на учителя. Във всички детски 

градини са назначени медицински лица, които следят за здравето на 

децата. 
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3. Работа по проект “Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ 

- През 2021 г. продължи работата на детските градини в общината 

по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“, реализиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ , съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

стартирал през 2019 г. Проектът цели разширяване на достъпа до 

предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в 

бедност, навременното им ранно обхващане и образователно 

приобщаване, подкрепа на достъпа им до качествено образование, 

подкрепа на социалното им приемане и сближаване. По дейността се 

възстановяват таксите за посещение на детска градина като всеки месец 

експерт от отдел „Образование и младежки дейности“ обобщава 

справките подадени от детските градини за броя на децата, които 

ползват облекченията и сумите по тях, и подава данните в РУО - 

Силистра. В подкрепа на педагогическите специалисти в детските 

градини по проекта са назначени допълнително 6 психолози, 5 

логопеди, 4 ресурсни учители, 18 помощник на учителя и един 

образователен медиатор. Това дава възможност в детските градини да 

се формират екипи за работа с деца със СОП и сами да осъществяват 

ресурсното подпомагане.  

 

ІІІ. Училищно образование. 

 

1. Общински училища. 

- В 11 общински училища са създадени условия за обучение, 

възпитание и социализация на 3216 ученици от І до ХІІ клас в дневна, 

комбинирана и индивидуална форма на обучение, както и дуална 

система на обучение. В задочна форма на обучение са обхванати 66 

ученици, в самостоятелна форма на обучение – 29 ученици; 
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- Функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията 

и подкрепата за личностно развитие на учениците в общинските 

училища изпълняват 347 педагогически специалисти; 

- Общинските училища предлагат обучение с общообразователна, 

профилирана, спортна и професионална подготовка; 

- В 5 основни училища – ОУ „О. Паисий“, ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“, ОУ „Ив. Вазов“, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. 

Калипетрово и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Брадвари са обхванати 

1 578 ученици от І до VІІ клас; 

- В Средно училище „Н. Вапцаров“ са обхванати 589 ученици от І 

до ХІІ клас. В гимназиален етап се предлага обучение в хуманитарен 

профил; 

- В двете профилирани гимназии- ЕГ „П. Яворов“ и ПМГ 

„Св.Кл.Охридски“ са обхванати 747 ученици, които се обучават в 

профили Чуждоезиков, Математически, Природни науки и Софтуерни 

и хардуерни науки; 

- В Спортно училище „Дръстър“ са обхванати 135 ученици от V до 

ХІІ клас, които се обучават и провеждат специализирана подготовка по 

спортовете: джудо, самбо, борба свободен стил, спортна стрелба, 

плуване, лека атлетика и футбол. Същевременно учениците в 

гимназиален етап получават и професионална подготовка по професия 

„Помощник треньор“; 

- В Обединеното училище „Св. Климент Охридски“, с. Професор 

Иширково са обхванати 147 ученици от І до Х клас. В І гимназиален 

етап се провежда обучение по професиите: „Работник в хранително-

вкусовата промишленост“ и „Стругар“, съвместно с ПГПТ „Евл. 

Георгиев“, където учениците провеждат практически занятия. За двете 

професии е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда, определени с Постановление на Министерски съвет. За тях се 

осигурява допълнително финансиране за издръжка; 

- В Професионална земеделска гимназия се обучават 125 ученици 

от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение и дуална система на 
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обучение, 66 ученици в задочна форма на обучение. В гимназията се 

осъществява професионална подготовка по професиите „Техник-

Растениевъд“, „Техник на селскостопанска техника“ и „Фермер“. 

 

2. Средищни училища. 

С Решение №574 на Общински съвет-Силистра, взето на заседание с Протокол 

№23 от 29.07.2021 г. и мотивирано предложение от кмета на община Силистра 

до министъра на образованието и науката 3 общински училища и 1 детска 

градина са включени в Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2021/2022 година. Това стана факт с Решение 

на Министерски съвет №833 от 01.12.2021 г. В предложените образователни 

институции са обхванати 6 деца и 230 ученици, които пътуват от населени 

места, в които няма детска градина или училище и тези населени места са на 

най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

№ Училище Населено 

място 

Брой 

пътуващи 

ученици 

Населено място в 

общината, където  

училището е закрито 

1 ДГ „Здравец“ 

 

с. 

Калипетрово 

6           с. Бабук 

1 ОУ ”Св.св. 

Кирил и 

Методий” 

гр. Силистра           100 

            1     

103 

            2 

          с. Айдемир, 

          с. Сребърна 

          с. Срацимир 

2 ОУ ”Св.св. 

Кирил и 

Методий” 

с. 

Калипетрово 

23           с. Бабук 

 

3 

ОУ 

”Св.Климент 

Охридски” 

с. Професор 

Иширково 

          98 

            1 

            2       

104 

            2 

            1 

          с.Йорданово, 

          с.Смилец, 

          с.Сърпово, 

          с.Брадвари, 

          с.Казимир 

 

3. Иновативни училища. 

С Решение на Министерски съвет №523 от 22.07.2021 г. в Списъка на 

иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година са 
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включени 3 общински училища – ПМГ „Св.Кл. Охридски“, СпУ „Дръстър“ и 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Силистра. В тези училища са въведени 

иновативни практики, с които се подобрява качеството на образование. 

 

4. Проблемни училища. 

През 2021 г. с Решение №573/Протокол№23 от 29.07.2021 г. на Общински 

съвет – Силистра е разрешено формирането на 21 самостоятелни и 3 слети 

паралелки с пълняемост под нормативноопределения минимум (маломерни) 

в 5 общински училища. За СУ „Никола Вапцаров“ (2 маломерни паралелки) и 

СпУ „Дръстър“ (5 маломерни паралелки) наличието на маломерни паралелки 

не е проблем за съществуването им и за тях не се осигуряват допълнителни 

средства от общинския бюджет.  

В  ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Професор Иширково при 6 маломерни 

паралелки са осигурени допълнителни средства от общинския бюджет  в 

размер на 2 415 лв. 

За училищата в с. Калипетрово и с. Брадвари малкият брой ученици е 

проблем и подлежат на задълбочен анализ, относно тяхното бъдещо 

съществуване. 

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Брадвари с 34 ученици от І до VІІ 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 като през 2021  г. са осигурени 30 147 лв.  

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Калипетрово с 63 ученици от І до VІІ клас, 

в т.ч. 23 ученици от с. Бабук, където училището е закрито,  в  7  маломерни 

паралелки. За 2021 г. община Силистра осигури допълнителни средства за 

дофинансиране и обезпечаване на учебния процес в размер на 19 555 лв. 

Общо за трите училища през 2021 г. са осигурени допълнителни средства от 

общинския бюджет в размер на 52 117 лв. 

 

5. Целодневна организация на учебния ден. 

В общинските училища са сформирани 68 групи за целодневна организация 

на учебния ден с 1511 ученици от І до VІІ клас. Осигурени са допълнителни 

условия за взаимодействие между учениците и за екипна работа чрез 

часовете за самоподготовка, занимания по интереси и по организиран отдих 

и физическа активност. Създадени са условия за обедно хранене за 

желаещите ученици, съобразено с изискванията за здравословно хранене в 

помещения, отговарящи на съответните нормативни актове. 
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6. Държавен план-прием. 

Участие в нормативно регламентиран държавен план-прием след завършено 

основно образование имат 2 профилирани гимназии, 1 средно училище, 1 

обединено училище и 5 професионални гимназии. В допълнителен държавен 

план-прием участва ПГПТ „Евл. Георгиев“, в която се осъществява прием в 

ХІ клас на учениците, завършили І гимназиален етап в ОбУ 

„Св.Кл.Охридски“, с. Иширково. 

В подкрепа на приоритетните политики в сферата на професионалното 

образование и предвид секторното развитие на местните икономически 

дейности община Силистра пълноценно се включи в подготовката и 

планирането на държавния план-прием и допълнителния държавен план-

прием чрез становище за съгласуване предложенията на училищата в 

общината за учебната 2021/2022 година. След задълбочен анализ на 

информацията в План за интегрирано развитие на община Силистра 2021-

2027, допитване до браншови организации и анкетно проучване за 

потребностите от работна сила в област Силистра, бе изготвено 

предварително становище, относно прием по специалности от професии за 

учебната 2022/2023 година, което да насочи професионалните гимназии към 

професии и специалности, значими за икономическото развитие на региона и 

отговарящи на нуждите на местния бизнес от квалифицирана работна сила, 

да разшири обхвата на прилагането на дуалната система на обучение, 

въведена в две професионални гимназии – ПЗГ „Добруджа“ и ПГСУАУ „Ат. 

Буров“. 

 

ІV. Обхват на подлежащите на задължително предучилищно и училищно 

образование деца и ученици. 

В изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст по ПМС №100 от 08.06.2018 г. /изм. и доп. в ДВ бр. 82 от 2019 г./ в 

Община Силистра са сформирани 7 екипа с 90 представители на училища и 

детски градини, Регионално управление на образованието, общинска 

администрация, кметове и кметски наместници на населени места, социални 

работници от Дирекция социално подпомагане, полицейски инспектори от 

Районно управление на МВР. Предвид епидемичната обстановка в страната 

обходите са сведени до минимум. Установено е, че в чужбина са 988 деца и 
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ученици, a незаписаните деца и ученици са 10. Няма деца и ученици в риск 

от отпадане от образователната система. През 2021 г. са съставени 74 

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. Издадени са и 13 наказателни 

постановления. 

Отдел „Образование и младежки дейности” работи в тясно сътрудничество 

с Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по защита 

правата на децата и осигуряване на най-добри условия за тяхната 

социализация и обучение.  

V. Финансиране  на общинската система за предучилищно и училищно 

образование. 

 

1. Бюджет 2021 във Функция „Образование“.  

В изпълнение на чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, отдел „Образование и младежки дейности“ разработи формули 

за разпределяне на средствата от държавния бюджет за делегираните от 

държавата дейности в осем дейности съгласно Единната бюджетна 

класификация за съответната година. След обсъждане и съгласуване с 

директорите на образователните институции формулата бе утвърдена от 

Кмета на община Силистра. 

 

Утвърден начален план за 2021 г. във Функция „Образование“ – 18 819 298 

лв.  

Утвърдения бюджет към 31.12.2021 г. е в размер на 23 928 328 лв., 

разпределен както следва: 

За детски градини 5 685 801 

На общински училища  

14 853 

956 

На общежития на територията на общината 783 256 

На Центрове за подкрепа на личностното развитие 1 038 540 

За ресурсно подпомагане, предоставяно в общинските детски 

градини и училища 907 618 

Други дейности по образованието 659 157 
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2. Допълнителни трансфери. 

С цел повишаване качеството и условията на обучение в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование са предоставени 

допълнителни трансфери и финансирания с различен характер. 

- Във връзка с изпълнението на Годишната програма за 

поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или 

създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в 

държавните и общинските училища за изграждане на нов физкултурен 

салон на СУ „Н. Вапцаров“ бяха предоставени 859 270 лв. 

- За ремонт на учебен корпус от СпУ „Дръстър“ с писмо на 

Министерството на финансите ФО-59 от 2021 г. бяха предоставени 241 

449 лв. 

- За ремонтни дейности от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. 

Брадвари са получени 164 961 лв. 

- За закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до 

електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за 

децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от І – VІІ 

клас в общинските детски градини и училища – 173 757 лв. 

- За работа с деца и ученици от уязвими групи са получени 86 466 лв. 

- Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка 

са предоставени средства за осигуряване на ефективни 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на COVID-19 в размер на 79 802 лв. 

- Допълнително предоставените средства за възстановяване на 

транспортните разходи на педагогическите специалисти в 

институциите са 34 308 лв. 

- В СпУ „Дръстър“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра, 

ОУ „Отец Паисий“, ДГ „Детелина“ – с. Професор Иширково и в 

Обединен детски комплекс – гр. Силистра са сключени договори с 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда в Министерството на околната среда и водите за финансиране от 
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Национална кампания „Чиста околна среда“ на обща стойност 24 880 

лв. 

- За допълнително финансиране за издръжка на паралелки за 

придобиване на квалификация по защитени специалности от професии 

и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда – 23 824 лв.  

- За финансово подпомагане на физическото възпитание и спорта – 19 

989 лв. 

- За изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати – 16 

775лв. 

- Общинските образователни институции работят  по следните 

национални програми: 

 

Национална програма Получени 

средства 

лв. 

Бенефициент 

Изграждане на училищна STEM 

среда. 

470 000 ЕГ „Пейо Яворов“; 

ПМГ „Св.Климент Охридски“ 

Без свободен час. 23 705 ЕГ „Пейо Яворов;  

ПМГ „Св.Климент Охридски“; 

СУ „Никола Вапцаров“;  

ОУ „Отец Паисий“;  

ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“, гр. Силистра;  

ОУ „Иван Вазов“;  

СпУ „Дръстър“ 

Осигуряване на съвременна 

образователна среда. 

19 264 ОУ „Отец Паисий“;  

ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“, гр. Силистра; 

ОУ „Иван Вазов“; 

ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“, с. Брадвари 

Иновации в действие. 13 730 ПМГ „Св.Климент Охридски“; 

ОУ „Отец Паисий“;  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
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– гр. Силистра; 

СпУ „Дръстър“ 

Информационни и комуникационни 

технологии в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

12 850 Всички училища 

Заедно в грижа за всеки ученик. 6 268 СУ „Никола Вапцаров“;  

ОУ „Отец Паисий“;  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

– гр. Силистра; 

ОУ „Иван Вазов“ 

Успяваме заедно. 7 000 ДГ „Иглика“;  

ДГ „Ян Бибиян“ 

Общо: 552 817 

 

 

 

- ОДК – гр. Силистра се включи по НП „Предоставяне на 

съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в институциите в СПУО“. По същата програма беше 

одобрен и проект на  НАО „Галилео Галилей“ на обща стойност 

208 841 лв. като голямата част от средствата са предвидени за 

изграждането на цифров планетариум; 

- С цел създаване на условия за дейности и комуникация на 

ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на 

негативните последици от неприсъственото обучение през последните 

две учебни години и за подпомагане на социализацията им, с Решение 

№ 453 от 17 юни 2021 година на Министерския съвет беше одобрена 

НП „Отново заедно“. За 2021 г. одобрени бяха заявки на обща стойност 

57 500 лв. за следните училища: СУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Отец 

Паисий“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Силистра и  СпУ 

„Дръстър“; 

-  По НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ са 

предоставени 577 809 лв., като средствата са изцяло за възстановяване 

на изплатени обезщетения на персонал с прекратени трудови 
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правоотношения в училищата, детските градини и центровете за 

подкрепа на личностното развитие. 

 

3. Капиталови разходи. 

За капиталови разходи с цел подобряване на физическата среда във Функция 

"Образование" през 2021 година са усвоени 662 948 лв., в това число: 

- от целева субсидия за капиталови разходи на Община Силистра – 57 716 

лв.;  

- капиталови разходи, финансирани с европейски средства – 34 520 лв.  

През 2021 г. с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи бяха 

финансирани и текущи ремонти в четири детски градини, едно училище и 

Обединен детски комплекс – гр. Силистра на обща стойност 152 555 лв. 

 

4. Други дейности. 

През 2021 г. се изготвиха  Правила за определяне на работните заплати на 

директорите на общинските детски градини и на директора на ЦПЛР - ОДК, 

а до края на м. октомври 2021 г. се извършва оценяване на постигнатите 

резултати от труда им. 

Във връзка с изменение на Закона за предучилищното и училищното 

образование,  като средство за подпомагане на равния достъп и за подкрепа 

на личностното развитие, с Решение №454 на Общински съвет – Силистра, 

взето на заседание с Протокол №18 от 25.02.2021 г., беше изменена и 

допълнена Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги в Община Силистра, в частта касаеща дължимите от 

родителите такси за дейности по хранене. Таксата за децата в задължителната 

предучилищна възраст бе намалена на 2,00 лв. на храноден.  

 

VІ. Безплатен транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО. 

 

1. През 2021 г. са предоставени 366 645 лв. от държавния бюджет за 

осигуряване безплатен транспорт на 10 деца в задължителна предучилищна 

възраст и 754 ученици от І до ХІІ клас от населени места, в които няма 

обучение в съответна група или съответен клас, няма обучение за 

придобиване на квалификация по професия, по защитена специалност от 

професия или по специалност от професия, по която е налице очакван 

недостиг на специалисти на пазара на труда. На 8 общински училища са 
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предоставени 52 000 лв. по допълващ страндарт за поддръжка на 9 училищни 

автобуси.  

2. Предвид извънредните обстоятелства, за случаите, в които присъствения 

образователен процес се преустановява от м. Септември 2020 г. до края на 

учебната 2020/2021 година с ПМС 262 от 17.09.2020 г. бе дадена възможност 

в рамките на осигурените средства да се отпускат средства за условно-

постоянни разходи в размер до 60% при превоз за собствена сметка и до 50%  

при специализиран превоз с автомобилен транспорт от заявените суми за 

периода на преустановяване на учебния процес.  

3. През 2021 г. безплатният превоз на децата и учениците се осъществи чрез: 

 

- Превоз по 6 автобусни линии по утвърдена транспортна 

схема до 8 населени места: 

Автобус

на 

линия 

Маршрут Превозвач Пътува

щи 

ученици 

№ 2, 2А с. Айдемир – гр. 

Силистра 

ДЗЗД „Колев и Меркурий Транс“ 106 

№ 5 с. Калипетрово – 

гр. Силистра 

„Т.А.Т.“ ООД 95 

№ 20 с. Иширково - 

гр. Силистра 

„Хари 3 – Цанка Хараланова“ ЕТ 16 

с. Смилец - гр. 

Силистра 

1 

№ 23 с. Срацимир – 

гр. Силистра 

„Т.А.Т.“ ООД 6 

с. Българка – гр. 

Силистра 

2 

№ 25 с. Бабук – гр. 

Силистра 

до 30.06.2021 г. - ЕТ „Меркурий-Н-

91-Н.Неделчев“ 

от 15.09.2021 г. –„Нур-Транс-2013“ 

ЕООД 

9 

- гр. Алфатар – гр. 

Силистра 

„Т.А.Т.“ ООД 22 

Общо:  257 
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- Сключен на договор за специализиран превоз с 

автомобилен транспорт: 

Маршрут Превозвач Пътуващи 

ученици 

с. Голеш – с. Зарник – с. Чолаково 

- гр. Силистра 

ЕТ „Мълния – Иван 

Драганов“ 

33 

- Превоз за собствена сметка с 9 училищни автобуси, 

предоставени на 8 общински училища от Министерство на 

образованието и науката: 

Училище Училищен автобус Маршрут Пътува

щи 

деца и  

учениц

и 

бро

й 

мест

а 

получ

ен 

СУ „Н. Вапцаров“ 1 (32+

1) 

2019 

г. 

с. Айдемир – до 

училището 

82 

СпУ „Дръстър“ 1 (32+

1) 

2016 

г. 

с. Айдемир – до 

училището 

7 

с. Сребърна – до общ. и 

държ. у-ща 

24 

ПЗГ „Добруджа“ 1 (35+

1) 

2019 

г. 

с. Айдемир – до 

училището 

18 

ОУ „О. Паисий“ 1 (15+

1) 

2007 

г. 

с. Айдемир – до училище 38 

ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ 

1 (32+

1) 

2017 

г. 

с. Айдемир – до училище 101 

ОУ „Ив. Вазов“ 1 (32+

1) 

2017 

г. 

с. Айдемир – до училище 66 

ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“, с. 

Калипетрово 

1 (32+

1) 

2020 

г. 

с. Бабук - до училище 29 

ОбУ 

„Св.Кл.Охридски“,  

с. Иширково 

2 (30+

1) 

2007 

г. 

с. Йорданово – с. Смилец 

– с. Казимир–с. 

Брадвари–до училище 

110 

(35+

1) 

2014 

г. 

Общо 9    475 



ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

              ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 82 42 43    Факс: (086) 82 33 43 
       7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg  

 

 

Забележка: 

1. С училищните автобуси на ОбУ „Св.Кл.Охридски“, с. Иширково 

допълнително се извършва превоз на учениците от VІІІ – Х клас до ПГПТ 

„Евл. Георгиев“, гр. Силистра за провеждане на производствена практика, 

съгласно споразумение между двете училища. 

2. 2020 г. обхваща 2 учебни години. Данните посочени в табличните форми 

са от учебната 2021/2022 година, които са много близки с тези за 2020/2021 

учебна година. 

 

VІІ. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата 

на предучилищното и училищното образование 

 

Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всички деца и ученици в 

съответствие с индивидуалните им потребности и цели да осигури 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. За осъществяване на тази подкрепа ООМД 

ежегодно разработва Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие, който се основава на Стратегията за подкрепа за личностно 

развитие. 

 

1. Ресурсно подпомагане 

Грижата за децата и учениците със специални образователни потребности 

през 2021 г. се осъществяваше от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, от Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ и от 

Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/. Към 01.12.2021 г. 

децата със СОП са 123 като само за 2 от тях се предоставя подкрепа от 

РЦПППО. За останалите е осигурено ресурсно подпомагане от 13 ресурсни 

учители, 8 психолози, 8 логопеди, 20 помощник на учителя и 1 образователен 

медиатор, назначени към детската градина.  

Учениците с установен статут със СОП са 128, като само за 1 от тях е 

осигурено ресурсно подпомагане от РЦПППО. За 127 ресурсното 

подпомагане се реализира със специалисти, назначени към училище – 10 

ресурсни учители, 4 психолози, 5 педагогически съветника, 5 помощник на 

учителя . 32 ученици се обучават в изнесени групи към ЦСОП.  

 

2. Центрове за подкрепа за личностно развитие 
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В Община Силистра има 3 Центъра за подкрепа за личностно развитие – 

ОДК, НАО „Галилео Галилей“ и Обединено общежитие за средношколци 

„Младост“. В ОДК  932 деца и ученици, разпределени в 104 постоянни и 

временни групи бяха включени в дейности в три направления – наука и 

техника, изкуства и спорт, а в НАО „Галилео Галилей“ – 155 деца и ученици 

се обучаваха в направление наука и техника в областта на астрономията. 

Организираните дейности и изяви включваха: 

1. Участие в Седма сесия на БАН за ученически проекти - специална награда 

за съществен принос в изучаването на биоразнообразието -  Мохаммад-

Мурад Ращад Халвани – ученик в ЕГ „Пейо Яворов“, член на Екоклуб 

„Пеликан“ при ОДК; 

2.Участие в Национален конкурс „Магията на танца“ в гр. Шумен и 

Национален конкус „Танцова въртележка“, гр. Горна Оряховица - балет 

„Аксел“- специална награда за хореография и трето място в трета възрастова 

група; 

3. Участие в XXIV Национални ученически театрален фестивал „Климент 

Михайлов” –Русe и XV Национален фестивал на детско-юношеското 

театрално творчество „Малкият принц“ –В.Търново - голямата  награда на 

фестивала и Първо място за Театрално студио „Артистик“,  награда за главна 

женска роля са Гергана Филипова – за ролята си на възрастната Валентина; 

4. Международния екологичен форум „Сребърна 21“ за проекти и 

съпътстващите конкурси за рисунка и литературни творби на тема:  

„Планетата Земя – безценен дар“; 

5. Участие в онлайн  Национален конкурс „Утринна звезда“за песен -  ІІ м-

 Александра  Георгиева; 

6. Участие в „Купа България“, Финален турнир на Държавното първенство 

Елитна група, Финален турнир по баскетбол  на Държавното първенство , 

Първа дивизия –златен и бронзови медал за баскетбол момчета; 

7.  Театрални постановки от Театрално студио „Артистик”; 

8.  Междуинституционална среща между групи по плуване от град Русе и 

гр.Силистра; 

9.  Спортни ученически игри с участието на групите по футбол; 

10. Участие в Астро-парти „Байкал“, провело се тази година онлайн с 

основна тема „Дигитални ресурси в помощ на дистанционното обучение по 

физика и астрономия“. 

11. Space  X: онлайн проследяване реалното изстрелване на първата частна 

ракета с астронавти от компанията Space X и NASA; 
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12. Демонстрационни вечерни наблюдения - за ученици, родители и 

граждани на Силистра - лунно затъмнение, на звездното небе, лятно 

слънцестоене и  слънчево затъмнение. 

За стимулиране на своите таланти ежегодно, от 2007 г. до настоящия момент, 

Община Силистра разработва общинска Програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от държавните и общинските училища През 2021 г. над 

180 ученици са получили еднократно материално стимулиране. Общият 

размер на средствата възлиза на 5 970 лв. 4ученици получават едногодишни 

стипендии от Министерството на образованието и науката. 

От 2018 г. с решение на Общински съвет - Силистра, се разшири дейността 

на Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“ чрез включване 

на Център за кариерно ориентиране и консултиране. Центърът осъществява 

групови обучения и индивидуални консултации  с ученици от I до XII клас 

чрез прилагане на инструментариум за ранно кариерно ориентиране.  През 

2021 кариерните консултанти работиха в рамките на дейност 6 по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ (индивидуално и групово 

консултиране за ученици от V – VІІ клас с акцент насочване към 

професионално образование) и по проект по НП „Предоставяне на 

съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа 

за личностно развитие” (Модул 5) с проект на ЦКО – „Виж моя път! Избери 

твоя“. Организираха форуми, свързани с кариерното ориентиране на 

учениците: 

- „Седмица на професиите през погледа на малкия изследовател“ – 

изработване на екипни проекти за дадена професия по методика на ЦКО; 

- Кампания „Мотивирай своето утре с #НаКрепосттаСме“ – активиране на 

здравословни навици, мотивация и лидерство на ученици и граждани чрез 

спорта и активността. 

 

 

 

VІІІ. Младежки дейности 

 

Приоритет в политиката на Община Силистра за младите хора е подкрепа за 

инициативите им. Със съдействието и участието на експертите от отдел 

„Образование и младежки дейности“ бяха реализирани редица дейности, 

заложени в Плана за младежта, развиващи креативността и мотивацията на 

младите хора за активно включване в обществения живот: 
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1. Стабилен стимул за неформалното общуване сред младите хора 

са и възможностите, които Община Силистра им предоставя, като 

финансира на конкурсен принцип техни творчески, граждански, 

образователни и възпитателни идеи. За поредна година бе проведена 

конкурсна сесия за малки проекти на неформални групи и организации 

– „Младите за Силистра“. Финансираните 6 проекта, в размер на 4 

582, 59лв., включиха дейности в една или повече области на действие – 

опазване на околната среда и опазване и развитие на градската среда, 

изява на таланти в сферата на изобразителното изкуство; социална 

ангажираност и ангажиране с кауза; облагородяване и естетизация на 

зелени пространства; повишаване на компетенциите и уменията на 

младите хора, свързани със здравословния начин на живот и 

стимулиране на физическата активност, развиване на 

доброволчеството. В тях се включиха над 200 младежи; 

2. Традиционно събитие за Община Силистра стана организирането 

и провеждането на Иновационен лагер, което се проведе на 05 и 06 

октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра. Събитието се организира 

за пети пореден път от РУО - Силистра, Община Силистра и СНЦ 

"Паралел- Силистра" с участието на 5 училища от областта. Лагерът се 

проведе в 2 етапа - подготвителен за допълнителна подготовка по 

предприемачество и разработване на бизнес модели, в който участваха 

доц. д-р Даниел Павлов - преподавател в Русенския университет "А. 

Кънчев" и Лора Саркисян - маркетинг експерт. Вторият етап бе 

практически, в който младежите разработиха конкретни бизнес 

проекти за развитие на бизнес в региона, като използват неговия 

потенциал; 

3. На 12 август 2021 г. членовете на Ученически парламент, община 

Силистра и Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни организираха съвместно 

младежко събитие под мотото „Предизвикай себе си“. В програмата на 

събитието бяха заложени състезание по пейнтбол, отворена тренировка 

по канадска борба, отворена тренировка по стрелба по електронна 
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мишена, арт ателие, йога, DJ програма и демонстрации на 

скейтбордисти и велосипедисти; 

4. По повод 1-ви ноември – Денят на народните будители, 

ученическият парламент в Силистра организира кампания като 

изненада случайно срещнати граждани с картички с послания и цитати 

на най-почитаните народни будители – Свети Иван Рилски, Владислав 

Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо 

Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други. 

Събитието се проведе в централната част на града; 

5. Доброволци от Ученически парламент се включиха в 

благотворителен концерт „По-добри заедно“ и в инициативата 

„Коледни кошници“, организирани от СНЦ „Силистра 2030“ за 

събиране на средства, закупуването на продукти и опаковането на 

коледни пакети за над 150 деца и възрастни от домове, самотно 

живеещи хора и самотни родители. 

 

ІХ. Други дейности, организирани с участието на отдел „Образование и 

младежки дейности“ 

 

Организиране на публични събития е една от насоките в дейността на отдел 

„Образование и младежки дейности“. 

1. През 2021 г. бе проведен 31-ят Областен рецитаторски 

конкурс „С България в cъpцето", в който се включиха 158 

индивидуални и 21 колективни изпълнения, представители от всички 

общини на областта. В изпълнение на мерките, свързани с 

епидемичната обстановка в страната, конкурсът се проведе онлайн чрез 

видеозаписи на изпълненията. Организатори бяха Община Силистра и 

РУО-Силистра с домакинството на ДГ „Радост“ и ОУ „Отец Паисий“; 

2. След едногодишно прекъсване на традицията през 2021 г. в 

навечерието на 24 май бяха организирани срещи под патронажа на 

Кмета на Община Силистра с отличниците-абитуриенти и с изявени 

педагогически специалисти; 
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3. Отдел „Образование и младежки дейности“ бе един от 

организаторите на Международен ден на река Дунав - 29 юни, 

отбелязан с празник под мотото: „Нашата река-споделен свят на радост 

и красота. В рамките на проявата бяха организирани фотоизложба, 

презентации, рисунки, творчески занимания за деца и ателиета на 

открито с домакинство на ЦПЛР - Обединен детски комплекс:„Рисувам 

на открито“ - изобразително и приложно изкуство; Занимателна химия 

– демонстрация на ефектни опити; стрийтбол за момичета и момчета; 

демонстрации на групите по футбол; демонстрации на групи по джудо.  

4. През м. октомври 2021 г. отдел „Образование и младежки 

дейности“ стартира дейностите по проект „Мисията продължава“, 

финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства. Проектът ще се изпълнява в 

рамките на 9 месеца и е на стойност 19 780,50 лв. Планираните 

дейности са насочени към предотвратяване на социалното изключване 

сред децата и учениците от етническите малцинства чрез инвестиции в 

тяхното развитие и социализация. Проектът включва дейности в 

интеграционна мултикултурна среда - създаване на творческата среда, в 

която участниците развиват лични качества и повишават 

самочувствието си; съвместни дейности като фестивал на приказките, 

посещение на куклени постановки, музей, библиотека, галерия, 

отбелязване на значими народни празници; детски празник „Весело 

лято“; квалификация на педагогическите специалисти чрез обмяна на 

опит за работа с родители в мултикултурна среда. Очаква се 35 деца от 

подготвителните групи на ДГ "Радост", с. Йорданово и 114 ученици от 

І -V клас на ОбУ „Св. Климент Охридски”, с. Професор Иширково, ОУ 

"Св.св.Кирил и Методий", с. Брадвари и ОУ "Отец Паисий", гр. 

Силистра да вземат участие в проекта, 20 учители и 75 родители. 

Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца и ученици от 

различни етнически групи и създаване на възможност за участие, 

съобразно интересите и индивидуалните им заложби. 
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Х. Контролна дейност 

 

През 2021 г. експертите на отдел „Образование и младежки дейности“  

реализираха следните проверки:  

1. „Организация и контрол на административно-

управленската дейност в ЦПЛР-ОДК и организацията на дейностите по 

функциониране на групите в институцията“ - последващ контрол; 

2. „Правомерно прилагане на чл.28 и чл. 31 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Силистра“; 

3. „Занимания по интереси в общинските училища и изпълнение 

на условията на чл.21, ал. 3 и ал. 7 и чл. 21б, ал. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование“. Извършена корекция с  8 095 лв.; 

4. „Обхват и посещаемост на учениците, записани за обучение в 

ПЗГ „Добруджа“; 

5. „Проверка на документацията, свързана с резултатите от 

изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през 

учебната 2020/2021 година, регистрирани в НЕИСПУО към 01.01.2021 

г.“ Извършена корекция с 3 665 лв. – средства за удържане – 4 398 лв. и 

средства за допълнително предоставяне – 733 лв.; 

6. „Изпълнение на задължителната норма преподавателска 

работа и изплащане на лекторски възнаграждения във връзка с 

утвърдените правила за работните заплати и допълнителни 

възнаграждения на директорите на детски градини“ - ДГ „Нарцис“, ДГ 

„Иглика“ и ДГ „Добруджа“; 

7. „Проверка на институциите, получили средства по 

Национална програма  „Оптимизиране вътрешната структура на 

персонала“ за целевото им използване, както и на условието по т 6.2. от 

Програмата за повторно наети лица“. Извършена е корекция с 74 лв.; 

8. „Правомерно прилагане на чл.24 и чл.24а от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община 

Силистра“ във всички детски градини на територията на община 
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Силистра и последващ контрол на тема „Правомерно прилагане на 

чл.24 и чл.24а от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите в Община Силистра“ в детските 

градини с констатирани неточности и пропуски; 

9. „Правомерно прилагане на чл.24 и чл.24а от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община 

Силистра във връзка с Решение №575 на Общински съвет – Силистра, 

взето на заседание с Протокол  №23 от 29.07.2021 г.“  

 

 През 2021 г. влезе в действие Параграф 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и 

бе извършено първото атестиране на педагогически специалисти, в т.ч. 

директори на ЦПЛР. В периода м. октомври 2021 г. – м. декември 2021 г. 

отдел „Образование и младежки дейности“ организира и проведе процедура 

по атестиране директора на ЦПЛР – Обединен детски комплекс, Силистра. 

Представител на отдела участва в атестирането на директора на ООС 

„Младост“, организирано от РУО-Силистра. 

 

ХІ. Постижения и предизвикателства 

 

Постижения: 

1. Подобрена материална база в образователните институции. 

2. Осигурена гъвкава транспортна схема за пътуващите ученици. 

3. Активна работата по проекти, финансирани от Национални програми, 

програми на ЕС и др. донорски организации. 

4. Осигурени разнообразни занимания по интереси, предлагани в детската 

градина, училището и Центровете за подкрепа за личностно развитие. 

5. Изградена традиция за стимулиране на 

талантливи и даровити деца и ученици с постижения в областта на 

науката, образованието, спорта и творчеството. 

6. Успешно сътрудничество с 

институции и НПО при реализиране на събития. 
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7. Изграден добър екип от специалисти – 

опитът се съчетава с мотивацията на младите. 

8. Установена добра комуникация с 

институциите – Министерство на образованието, Регионално управление 

на образованието – Силистра, Областна управа – Силистра, Дирекция 

„Социално подпомагане“, Общински съвет – Силистра, дирекциите в 

община Силистра: 

 Обмен на информация; 

 Организиране и провеждане на 

съвместни инициативи; 

 Участие в комисии. 

9. Постигнат синхрон в отношенията и 

взаимодействията със Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ и 

Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ – разбиране, съдействие и 

подкрепа при осъществяване на общинската политика в областта на 

образованието. 

 

Предизвикателства: 

1. Организация на работата в отдел 

„Образование  младежки дейности“  в условията на епидемична 

обстановка. 

2. Осъществяване на ефективен диалог с бизнеса за предоставяне на 

качествено професионално образование, съобразено с 

потребностите на социално-икономическата среда. 

3. Оптимизиране на предучилищната и училищната мрежа, при 

отчитане на демографския фактор и въздействието на средата. 

4. Поетапно привеждане на физическата среда на общинските детски 

градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в 

съответствие с разпоредбите на Наредба №24 от 10.09.2020 г. 

5. Ефективно участие в съвместната работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 
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образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

6. Разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне 

свободното време на децата и учениците съвместно с културни 

институции, спортни клубове, туристически дружества и други в 

условията на епидемична обстановка. 
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„ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

ОТДЕЛ „КУЛТУРА”  
 

Силистра - съвременен център на съхранено културно наследство, 

древен, модерен и творчески град 

 

Стратегическа цел: 

Закрила и развитие на културата в община Силистра като  ресурс за 

устойчиво развитие на местната общност 

 

Осъществени цели през 2021 г.: 

- Културен календар с традиционни и иновативни културни събития, 

осъществени в присъствена форма и онлайн в дигитална среда, за 

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;  

- Партньорство с творчески сдружения, народните читалища, творците, 

бизнеса и медиите за създаване и разпространение на качествени културни 

продукти; 

- Подготовка и представяне на материали за номинацията на обекти на 

културното наследство от Силистра в рамките на общ проект „Граници на 

Римската империя – Дунавският лимес в България” за обект на световното 

културно наследство на ЮНЕСКО. 

 

1. Прояви от културния календар, осъществени през 2021 г. 

 

1.1. Национални културни прояви: 

 

 Двадесети  национален конкурс за поезия „Любовта е пиянство или 

пиянство от любов”  

 

Творбите са оценени от жури под председателството на поета Георги 

Константинов и членове - поетите Ивайло Терзийски и Мариана Стоянова. С 

първа награда в конкурса е отличена Петя Павлова от Русе със 
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стихотворението „Снежно вино“. Втора награда е присъдена на Йорданка 

Гецова от  Пловдив – „Заклинание“, а трета – на Христина Борисова от 

Севлиево – „Като Веда“. Наградата на литературното сдружение „Реката и 

Приятели“ е присъдена на Геновева Цандева от Пловдив. Община Силистра  

издаде и представи юбилеен сборник Алманах – с наградените 

стихотворения от Националния поетичен конкурс през годините от 2000 г. до  

2020г. 

  

 Трети национален конкурс за млади изпълнители на популярна 

песен „Дунавски звезди – Силистра 2021” 

Участваха повече от сто изпълнители, разпределени в четири възрастови 

групи. Седемдесет са индивидуалните изпълнители, останалите са в дуети, 

триа и вокални формации. Организатори са музикална компания “Сенс 

Мюзик” - с певеца Йордан Марков и Община Силистра. Професионално 

жури в състав: Петя Буюклиева – председател, Светослав Лобошки, Николай 

Текелиев, Деян Неделчев и Дивна изслуша и оцени на живо подобаващо 

всички талантливи деца. Създаден и излъчен филм по БНТ1 на 12 декември 

2021 г. за Третия национален конкурс „Дунавски звезди” в Силистра. 

 

 Национален пленер и изложба „Човек и природа” – Ветрен 2021. 

Двадесет и пета инициатива на  Дружеството на художниците в Силистра 

към Съюза на българските художници с председател Христина Гаева и със 

съдействието на Община Силистра, на брега на река Дунав в село Ветрен. 

Творбите от пленера бяха експонирани в специална изложба в Художествена 

галерия – Силистра. 

 

 Празник на Караомурския  динен маджун – посветен на 115-та 

годишнина на НЧ „Светлина“ – с. Смилец през 2021г. 

Жителите на с. Смилец майсторски приготвиха най-вкусния маджун и 

домашна баница и показаха част от своята история в ревю на носии, 

представени от деца от 2 до 10 години, организираха певчевски събор и 

изработване на фенери от дини, динени фигурки и др. динени фантазии.  
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 Петнадесети Национален фестивал на кукерите - Калипетрово 

2021г. – организиран от Община Силистра, Дирекция "Хуманитарни 

дейности", Кметство с. Калипетрово и НЧ "Пробуда-1940" за 

издирване, съхранение и популяризиране на кукерските обичаи. В 

извънредната епидемична обстановка се проведе онлайн. 

 

 

 

1.2. Общински културни прояви: 

 

Тематична програма „Пред олтара на свободата” 

 

10. 02. 2021 г. – 143 години от Освобождението на Силистра 

 

18. 02. 2021 г.  

148 години от гибелта на Васил Левски  

- Поднасяне на венци и цветя пред паметника на  Апостола на свободата – 

Васил Левски. 

- Публикуване на онлайн изпълнения на стихотворения за Васил Левски от 

деца на Детска градина „Роза“  и от Клубове „Млади възрожденци”. 

- „Васил Левски в литературата и изкуството” - изложба от фондовете на 

библиотеката, посветена на 148-та годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата. 

 

26. 02. 2021 г.    

Конкурс  за мартеници „Бели  и червени“ - за оригинална автентична 

мартеница с участието на деца, ученици, възрастни, както и институции: 

детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, 

народни читалища, културни институти и др. За първи път се проведе 

инициативата, в която се включиха много силистренци. Изложба бе 

подредена в Художествена галерия. Мартениците от конкурса са подарени на 

медиците от „МБАЛ – Силистра” АД.  
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143 години от Освобождението от османско владичество 

3 март – Национален празник на Република България 

"Силистра празнува с българска шевица!”-   

инициатива на Община Силистра, посветена на Трети март 

 

Издигане на Националното знаме на Република България 

Шествие в прослава на свободата - поднасяне на венци и цветя  пред  

паметниците на Стефан Караджа, капитан Георги Мамарчев и Лев Толстой. 

 

„С България в сърцето“ - областен рецитаторски конкурс. Класираните 

изпълнители - публикувани в навечерието на празника 3-ти март на сайта на 

Община Силистра. 

 

„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в  Художествена 

галерия Силистра и Природонаучен музей Сребърна 

 

 01.04. - 30. 04. 2021 г. 

„Пролетни игри и песни“ 2021г. – Онлайн общински преглед на 

читалищната самодейност и кът за селфи пред Община Силистра. Проявата 

се осъществи в съответствие с Културния календар на Община Силистра за 

2021 г. и е посветен на пролетните празници – Първа пролет, Лазаровден, 

Цветница. Идеята е да се представи фолклорното песенно и танцово 

богатство на Добруджа, автентичните обичаи и традиции, с които се 

отбелязва настъпването на пролетта, както и красотата на българската 

народна носия. 

 

23 април 2021 г. – Световен ден на книгата и авторското право, 

 „Направи добро – дари книга – предай нататък” е дарителска  

инициатива на Община Силистра, осъществена в партньорство с Регионална 

библиотека "Партений Павлович".  Събраните над 350 книги, са дарени  на 

ръководителите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

без увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Дом за пълнолетни 

лица с физически увреждания. 

 

“Дъга на толерантността” 2021 - ученически конкурс за рисунка, есе  и 

разказ.  Примерни теми: „Усмивка срещу сълзи“, „Различен съм. Погледни ме 
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с твоите очи!“, „Разкажи ми за толерантността“, „Нарисувай ми доброто!“, 

„Моята история за доброта и толерантност”. 

 

06. 05. 2021г.  

Мемориал „Военно гробище на загиналите в Първата световна война“ 

до ГКПП  

6-ти май – Гергьовден. Ден на храбростта и празник на Българската армия. 

Поднасяне на венци и цветя.  

 

09. 05. 2021 г.   

Паметник на 31-ви Силистренски пехотен полк 

9-ти май - Ден на Европа и Ден на победата, 76 години от края на Втората 

световна война. Поднасяне на венци и цветя. 

 

12. 05. 2021 г.   

Регионална библиотека – площад, НЧ  „Доростол - 1870” – читалня, 

ЦПЛР – ОДК, Театрално студио  „Артистик” 

„Десета нощ на литературата”  -  международна инициатива, която се 

реализира съвместно с община Силистра ,  НЧ  „Доростол - 1870”, ЦПЛР – 

ОДК, Театрално студио  „Артистик” – четене на литературни откъси от 

европейски автори, с цел популяризиране на съвременната европейска 

литература и на четенето. 

 

13. 05. 2021г.  

„Ден на отворените врати” – Регионална библиотека безплатно издаване 

на читателски карти, беседи по библиотечно-библиографски знания и др.  

 

В навечерието на 24 май- Ден на Светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

Онлайн обръщения, посветени на 24 май, от наградени учители и 

представители на културни институти.  

Награждаване от кмета на община Силистра – д-р Юлиян Найденов, на 

абитуриенти-отличници и на изявени учители.  

Поздравителни адреси до директори на културни институти. 
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24. 05. 2021 г., Училища, културни институти и народни читалища в 

община Силистра 

Отбелязване на 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в 

училища, културни институти и народни читалища от общината. 

Концерт на Градски духов оркестър. 

 

02. 06. 2021 г.  

Тържествено отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на България – паметник на Стефан Караджа, град 

Силистра. 

 

02. 06. 2021 г.  

Съдействие за организацията и провеждането на безплатни очни прегледи за 

възрастни хора по инициатива на Байер България  и Български лекарски 

съюз. 

 

24. 06. 2021 г.  

Празник  „С билки и песни на Еньовден" с участието на народните читалища 

от община Силистра и ученици от Професионална земеделска гимназия 

„Добруджа“ – Силистра. 

Разположени щандове с ароматни и лековити билки, демонстрации на стари 

занаяти, представяне на интересни обичаи в Дунавския парк. 

 

 

29. 06. 2021г.   

Празник на река Дунав „Нашата река – споделен свят на радост и 

красота“.  

Оганизиран от Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности”, 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на  малолетни 

и непълнолетни, ЦПЛР – Обединен детски комплекс.  

 

28 юни – 6 юли 2021 г.  

Логистика по организацията за снимки в Силистра на нов български 

игрален филм - „Божек”. Режисьор  на филма е Надежда Косева, сценарий - 

Боян Папазов, сценография - Ивелина Минева, директор продукция - Никола 

Марик и продуцент - Владимир Андреев, продуцентска фирма „Бъръ филм”.  
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Българският игрален филм е „Божек” е подкрепен от Националния филмов 

център на Министерството на културата. 

 

Премиери на Театрално студио „Артистик“  при ЦПЛР- Обединен детски 

комплекс, Силистра: 

23.06.2021 г. „Как се лекува лъвски страх” от Янко Митев и Мая Дългичева 

12. 07. 2021г. „Последните мускетари“ по Валери Петров, постановка Христо 

Христов. Театралното студио е носител на Диплом за отличие за принос към 

разширяването на достъпа на младите хора до култура в номинациите за 

награда Прокултура – 2020-2021 в категория „Общински културен институт” 

от Българската асоциация на работодателите в областта на културата 

/БАРОК/ 

 

18. 07. 2021г.  

Тематична  проява, посветена на 184г. от рождението на Васил Левски, 

организирана от Община Силистра,  Общински комитет „Васил Левски“ и 

Общински клуб „Христо Ботйов“ – паметник на Васил Левски. 

 

28. 07. 2021г.  

Театър „Искри и сезони“ с постановката  „Леща, грах и диаманти“ с 

участието на: Искра Радева, Георги Мамалев, Тончо Токмакчиев, Мария 

Статулова, Теменуга Первазова,  Стефан Стефанов. 

 

31. 07. 2021г. „Еко спорт и музика“  

Хепънинг-демонстрационно колоездене /велопоход през града/ с екологична 

кауза. 

Рок концерт „Без зависимости в подкрепа на екологията“ на група „The 

inconvenients” към НЧ „Доростол 1870“ и група  „Сода акустик“ – лятна сцена 

– Дунавски парк.  

 

02. 08. 2021г.  

Шоу с актрисата Илиана Балийска. Конкурс за малки и големи таланти 

„Мини мис и Мини мистър“ под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет 

на Община Силистра,  Дунавския парк. 
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06. 09. 2021 г. Ден на Съединението на България 

Тържествена церемония. Цветя на признателност пред паметника на Цар 

Борис ІІІ Обединител и пред паметната плоча, посветена на загиналите в 

Добруджанската епопея.  

 

07. 09. 2021г. 81 години от подписването на Крайовския договор за 

възвръщането на Южна Добруджа към Отечеството – 7 септември 1940г. 

Цветя на признателност към загиналите за свободата на Добруджа. 

Паметна плоча пред сградата на Бизнес инкубатор. 

 

Програма с многообразие от културни прояви:  

„Европейски дни на наследството под надслов «Наследство и 

образование»    

Празнични дни на Силистра - Кръстовден. 

 

14. 09. 2021г. 

Кръстовден, въздвижение на Светия кръст господен празник на град 

Силистра. 

Културното наследство на Силистра - Ден на отворените врати   

Вход свободен за Художествена галерия и Природонаучен музей  – 

Сребърна.  

Празнична заря 

 

01. 10. 2021г. 

81 години от възвръщането на град Силистра към Отечеството, 

поднасяне на венци  и цветя на паметната плоча, посветена на 

Добруджанската епопея в Дунавската градина. 

 

Премиери на Драматично-куклен театър Силистра 

15. 05 .2021г.,  „Пепеляшка” по Братя Грим 

02. 10. 2021г., „Маша и мечокът ” - по руска класическа приказка 

04. 10. 2021г.,  „Мечо пух ” по А. Милн  

 

11. 2021г., Ден на народните будители 

Наградата на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов «Будител на 

нашето съвремие» бе присъдена на Марин Минев - Джона – изявен фотограф, 

журналист, художник и дарител. Наградата «Благодеятел» бе присъдена на 
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Десислава Бетова, дъщеря на художника Тодор Цонев /1934-2004/, дарила на 

фонда на РИМ-Силистра 41 произведения на баща си /скулптура и графика/.  

 

Отличени институции с годишнини и принос за духовното развитие на 

гр. Силистра: 

 160 години от откриването на ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра 

 115 години от основаването на НЧ „Дочо Михайлов – 1906“, с. Бабук. 

 115 години от основаването на НЧ „Светлина – 1906“, с. Смилец. 

 80 години от откриването на НЧ „Иван Вазов – 1941“, с.Срацимир. 

 80 години от създаването на НЧ „Васил Левски – 1941“, с. Българка. 

 80 години от създаването на НЧ „Христо Ботев - 1941 - Българка“, с. 

Българка. 

 70 години от създаването на Държавен архив  в България. 

 60 години от основаването на НЧ „Зора – 1961“, с. Сърпово. 

 55 години от създаването на НЧ „Кирил и Методий – 1966“, гр. 

Силистра. 

 50 години от откриването на Полувисшия педагогически институт за 

подготовка на учители - Силистра, чийто пряк наследник днес е 

Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

 40 години от обявяването на Кукления театър за професионален /150 

години от първото театрално представление в града, 80 години от 

обявяването на Драматичен театър за професионален/. 

 15 години от основаването на НЧ „Родолюбие – 2006“, с. Айдемир. 

 15 години от създаването на НЧ „Паисий Хилендарски –  2006“, с. 

Айдемир. 
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Отличени личности с принос за духовното развитие на Силистра: 

 70-годишнина на Йордан Колев – известен скулптор, директор на 

Художествена галерия – гр. Силистра. Има участие в над 70  

национални и международни изложби. Едни от последните му творби 

са паметниците на Отец Паисий и Владимир Комаров в Силистра. Има 

бюстови паметници на Хр. Ботев, В. Левски , цар Борис ІІІ и др. Член 

на СБХ. 

 70-годишнина на Пеньо Николов – журналист, кореспондент на 

Българската телеграфна агенция от 30 години и дългогодишен 

сътрудник на Радио Шумен. Почетен гражданин на Силистра от 2016 г. 

 Петко Герасимов – арт фотограф, създател на електронен уебсайт – 

„Стара Силистра”, автор на документални изложби и албуми, 

популяризиращи историята и развитието на Силистра. 

 60-годишнина на Димитър Джамбазов – главен художествен 

ръководител на Ансамбъл „Добруджа“ към Община Силистра. 

Завършил е хореографска режисура и педагогика в град Пловдив. От 

1981-1986 год. е професионален танцьор в Държавен фолклорен 

ансамбъл "Тракия"-Пловдив. Работил е в Център за художествена 

самодейност като методист по танцова самодейност в гр. Силистра.  

 50-годишен юбилей на Велико Великов – ръководител на Музикална 

школа „Великов“ към НЧ „Дръстър-2012“, град Силистра. 

Дългогодишен музикант и педагог, отличен с множество награди от 

фестивали  и конкурси. 

 Мариана Стоянова – поетеса и член на Конфедерацията на българските 

писатели, председател на Литературно сдружение „Реката и приятели“, 

партньор на община Силистра в Националния поетичен конкурс 

„Любовта е пиянство или пиянство от любов“, дългогодишен учител по 

български език и литература. 
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 Лидия Маркарян – хореограф, ръководител и основател на балетна 

школа „Лиденс“ към НЧ „Доростол-1870“, гр.Силистра, създадена през 

2010 г. Носител на призови награди и купи, медали и грамоти от 

участия в национални и международни танцови фестивали, 

шампионати, конкурси и спартакиади. 

 Христо Христов – ръководител на Театрално студио „Артистик“ към 

ЦПЛР ОДК – гр.Силистра,  отличен през 2021 година с диплом за 

принос към разширяване достъпа на младите хора до култура и за 

осъществени творчески проекти, присъдена от Българската асоциация 

на работодателите в областта на културата – БАРОК и Граждански 

институт. 

 Адриана Мумджиева – ръководител и хореограф на Модерен  балет 

„Аксел“ към ЦПЛР-ОДК, гр. Силистра. От 26 години е част от балета 

като 16 години от тях до днес е ръководител. 

Предложения от РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра  

 Доц. д-р на филологическите науки Тодорка Георгиева – дългогодишен 

преподавател във Филиал  Силистра на  РУ „Ангел Кънчев“, с най – 

висока научна степен. С принос към преподавателската и научно-

изследователската  дейност. 

08.11.2021г.  

Организация и провеждане на безплатни очни прегледи на хора с диабет в гр. 

Силистра, организирани от „Българска Асоциация Диабет“ и Байер България. 

 

02.12. 2021г.  

„Около елхата“ – традиционно площадно тържество  за запалване на  

светлините на  коледната  елха и площадната украса  в Силистра, с д-р 

Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, трио „Елмина“ с ръководител 

Лилия Пейчева, Дядо Коледа и Снежанка – актьори от Драматично – куклен 

театър - Силистра. 
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06. 12. - 23. 12. 2021 г.  

„Стани  нине, господине“ – Общински фестивал на коледарските групи -  

онлайн на страницата на Община Силистра. С участието на деца от детски 

градини  и народни читалища от  общината. 

 

07. 12. 2021 г. Филиал Силистра  

„Начало на добри традиции“ - изложба 50 години от откриването на 

Полувисшия педагогически институт – днес Филиал Силистра на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“.  

 

13. 12. - 17. 12. 2021 г.  

„Коледни картички с оригинално послание" – инициатива, организирана 

от Община Силистра, съвместно с Ученическия парламент. Изработените 

картички - изложени  на благотворителен коледен базар, а събраните 

средства - дарени на деца и възрастни в неравностойно положение. 

 

Подготовка за посрещане на Новата 2022 година – Празнична заря. 

 

1.3. Концерти: 

 

24. 05. 2021г.  

Празничен концерт по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност. С участието на Нели Рангелова и Ансамбъл „Добруджа“ гр. 

Силистра, организиран от Община Силистра.  

 

27. 05. 2021 г.  

„Музикална раздумка“ – празничен концерт по случай 24 май, организиран 

от Община Силистра и НЧ „Доростол –1870“. 

С участието на АНТП – гр. Силистра, оркестър към АНТП и солисти: Васил 

Косев, Христо Въндев, Георги Иванов, Ненка Тодорова, Златина Димитрова, 

Йорданка Калинова, Милена Станева, Цеци Морарова, Петър Славов.  

 

10. 06. 2021г.  

Концерт на група „Ы“ в Драматичен театър гр. Силистра. 

Спектакъл „Обединени в музиката“  с любими руски песни – осъществен с 

финансовата подкрепа на Министерство на културата.  
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22. 07. 2021г.  

Празник „Слънчева Добруджа“,  

Творчески ателиета, арт инсталации, читалня на РБ „Партений Павлович“, с 

участието на Художествена галерия. Концерт на: Ивелина Димова – народна 

певица - „Славея на Добруджа“, Ансамбъл “Добруджа” при Община 

Силистра с художествен ръководител Димитър Джамбазов, музикална школа 

“Великов” при НЧ “Дръстър-2012” с ръководител Велико Великов, танцов 

състав „Ритъм“ при НЧ “Св.св. Кирил и Методий-1966”с художествен 

ръководител Росен Атанасов, Народно читалище “Дочо Михайлов-1906”, 

село Бабук. 

 

06. 09. 2021г.  

Концерт на струнен квартет „Добрич“ – Южна крепостта стена в центъра 

на гр. Силистра.  Създател на квартета е Ирина Олшанска - признат цигулар и 

концертмайстор на Български камерен оркестър – Добрич.  

 

09. 09. - 11.09.2021 г.  

Трети  национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен 

„Дунавски звезди – Силистра 2021” – конкурсна програма за всички 

възрастови групи – 9-11 септември 2021 г. 

Концерт на  любими български изпълнители „Пеещото жури” с   

участието на  Петя Буюклиева,  Деян Неделчев, Светослав Лобушки,            

Николай Текилев и Дивна. 

  

30. 09. 2021 г.  

„Новите приключения  на славните котета“ 

Мюзикъл по музика на Стефан Димитров, либрето Гергана Сотирова, 

режисура, сценография и костюми - Надя Ботева. Талантливите  артисти на 

сцената са деца от Силистра, възпитаници на Вокална студия" ДО РЕ МИ" с 

ръководител Бонка Скорчелиева, Трио "ЕЛМИНА" с ръководител Лилия 

Пейчева и Балет "Б2", с ръководител Боряна Кьосева.  

1.4. Създаване и промоция на продукти с културно съдържание. 

Взаимодействие и подкрепа на  творчески формации  за пълноценна 

изява на талантите 
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Осъществено  взаимодействие с всички творчески формации: с културните 

институти, народните читалища, Филиал Силистра на Русенския университет 

„Ангел Кънчев”,  Общински комитет „Васил Левски”, Общински клуб 

„Христо Ботйов”, Клубове „Млади възрожденци”, Музикална студия „До Ре 

Ми”, Театрално студио „Артистик” при ОДК, Вокална група към ДФФ 

„Добруджанче”, В2 Балет, Балет „Аксел”, Балет „ЛиДенс”, рок групи, 

фолклорни клубове, ЦПЛР - Обединен детски комплекс, Ученически 

парламент, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; 

Дружество на Съюза на българските художници, Литературно сдружение 

„Реката и приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера, Клуб на 

учителя пенсионер „Иван Байчев”, Сдружение „Силистра 2030“. 

Продължават установените взаимодействия с CIOFF – България, Национална 

секция за България на Международния съвет на организаторите на фстивали 

за фолклор и традиционно изкуство, официален партньор на ЮНЕСКО. 

Община Силистра е член на организацията на фестивалните градове. 

 

2. Съхраняване и популяризиране  на богатото културно наследство в 

Дуросторум – Дръстър – Силистра 

  

2.1. Включване на Община Силистра в общ проект „Граници на 

Римската империя – Дунавският лимес в България” за обект на 

световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

Извършена бе активна работа, анализ и подготовка при взаимодействие на 

всички заинтересовани страни за систематизиране и предоставяне на 

материали за номинация на обекти на културното наследство от Силистра в 

рамките на сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавският лимес 

в България” за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Към 

Министерството на културата е създадена Лимес комисия с председател доц. 

д-р Людмил Вагалински и секретар д-р арх. Силва Събкова, която в 

продължение на години успешно работи за номинацията на обекти на 

културното наследство в дунавските общини в рамките на сериен обект 

„Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България”. Комисията 

изрази благодарността си за успешната работа на Община Силистра по 

подготовка на своите обекти. 

Кандидатурата е за сериен обект и е общ проект, в който освен България, 

участват още Сърбия, Хърватия и Румъния със своите археологически 

римски крепости по реката. Обектите, които са включени в кандидатурата от 
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българска страна, са 32 на брой и обхващат 471 км по река Дунав. Те са добре 

проучени и запазени, имат изградена комуникационна връзка и показват в 

разнообразие някогашното римско наследство. 

В номинацията на общия проект на Лимес комисията от Силистра са 

включени следните знакови обекти на културното наследство: 

- Тегулициум – късноримски укрепен лагер на помощна военна част; 

късноримско и ранновизантийско укрепено селище в с. Ветрен; 

- Дуросторум – ранно и късноримски укрепен легионен лагер; римски град 

/муниципиум/; късноримски и ранновизантийски укрепен град на 

територията на Силистра. 

Изключителна е историческата роля на  Римския Дуросторум /Силистра/, 

който чрез XІ Клавдиев легион охранява лимеса /укрепената граница на 

Римската империя/.  

Лимес комисията  при Министерството на културата посети обектите, засне 

ги и документира с цел подготовката на тяхната номинация като обекти на 

световното културно наследство пред ЮНЕСКО. При посещенията си в 

Силистра Лимес комисията подчерта доброто състояние на обектите и 

тяхното постоянно поддържане, което е от изключителна важност за 

ЮНЕСКО.  

Статутът на обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО дава 

възможности за развитие на културния туризъм в дунавските общини, за 

реализация на проекти, които популяризират културното ни наследство и са 

ресурс за развитие и устойчивост. През 2017 г. Община Силистра успешно 

сертифицира резервата „Сребърна” като Биосферен парк, обект на 

световното природно наследство на ЮНЕСКО в партньорство с Общински 

съвет, РИОСВ – Русе, Българска фондация „Биоразнообразие”, Националния 

комитет „Човек и биосфера”, Министерство на околната среда и водите и др. 

Включването на обекти от Силистра в общия сериен обект „Граници на 

Римската империя – Дунавският лимес в България” е доказателство за 

историческата им значимост и за приноса на Силистра в европейската 

цивилизация. Издига се престижът на града като исторически, културен и 

духовен център с  обекти на световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО.   С Решение № 521/ взето на заседание с протокол № 21 от 27 май 

2021г./ Общинският съвет даде съгласие за номинация на обектите и 

включване на Община Силистра в серийния проект „Граници на Римската 

империя – Дунавският лимес в България” за обект на световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. 
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Община Силистра е член на Асоциацията на общини със селища и територии 

на културно-историческото наследство /АОСТКИН/ за обмен на информация 

и споделени практики в областта на културното наследство. 

 

2.2. Културни институти 

 

2.2.1. Регионалният исторически музей в гр. Силистра е културен 

институт с фундаментално значение за опазването, популяризирането и 

изследването на материалното и нематериално културно наследство на 

територията на област  Силистра. Историческото минало на града и областта 

предполага наличието на голям брой обекти, които изискват съществуването 

и правилното функциониране на Регионален исторически музей – гр. 

Силистра. 

През изминалата година голяма част от предвидените дейности бяха 

отложени поради въведената извънредна епидемична обстановка във връзка с 

разпространението на COVID-19. Въпреки това основните музейни дейности 

– фондова, експозиционна, научно-изследователска, идентификационна и 

експертна, бяха реализирани. 

Основните сили на музейните специалисти бяха насочени към изпълнението 

на предписания, направени с Констативен протокол  МК № 24-06-

3/30.12.2019 г. от цялостна проверка на РИМ-Силистра, извършена от ИОКН 

на Министерство на културата. 

 

Нови експозиции и реновиране на вече съществуващите. Текущи 

ремонти. Охранителни мерки. 

 

Историческа крепост „Меджиди табия“ – реновирани са стаите в 

административната сграда със средства от бюджета на РИМ-Силистра на 

стойност. Изработени са три османски униформи, две руски и една 

опълченска за нуждите на експозицията „Съдбините на Силистра през XV-

XIX в.“. 

 

Археологическа експозиция – реновирано е помещението за охраната от 

бюджета на РИМ-Силистра.  

Изцяло е обновено фондохранилището на основен фонд на отдел 

„Археология“ по проект към МК – „Оборудване на фондохранилищата на 
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отдел „Археология“ /дребни находки/ и отдел „Етнография“ 

/традиционно народно облекло/ на РИМ-Силистра“ – на стойност 4734 лв. 

Етнографска експозиция – реновирано е фондохранилището за 

традиционно народно облекло по проект към МК – „Оборудване на 

фондохранилищата на отдел „Археология“ /дребни находки/ и отдел 

„Етнография“ /традиционно народно облекло/ на РИМ-Силистра“ – на 

стойност 5700 лв. Отдел „Нова история“ – пълно преоборудване на 

фондохранилище № 1 със специализирани метални шкафове за съхранение 

на ДКЦ – средствата са от бюджета на РИМ-Силистра /2950 лв./ Отдел 

„Най-нова история“ - пълно преоборудване на фондохранилище № 1 със 

специализирани метални шкафове за съхранение на ДКЦ – средствата са от 

бюджета на РИМ-Силистра /2950 лв/. Експозиция на крепост „Меджиди 

табия“ – изработване на 6 бр. униформи – османски, руски и опълченски със 

средства от бюджета на музея /7775 лв./ 

 

Съвместни изложби и научни форуми 

РИМ-Шумен – „Представителни находки от Силистренско“ – участват ДКЦ 

от фонд „Археология“ на РИМ-Силистра. 

НАИМ – БАН – „Доспехите на тракийските войни“ – участват ДКЦ от фонд 

„Археология“ на РИМ-Силистра. 

РИМ-Добрич – „Граници и съдби. Добруджа 1940 г.“ – участват ДКЦ от 

фонд „Нова история“ на РИМ-Силистра. 

  

Фондова дейност 

Съгласно Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на 

идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности и 

Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните 

фондове в отдел „Етнография“ са приети нови 92 ДКЦ и  са откупени 3 бр. 

ДКЦ на стойност 220 лева. С изготвени експертни заключения и вписани в 

инвентарната книга са 25 броя ДКЦ, съответно 13 броя в основен фонд и 12 

бр. в НСФ. Идентификацията и инвентирането на културните ценности е 

извършена от Маргаритка Миланова – главен уредник в отдел 

„Етнография“. 

През 2021 г. във фонда на отдел „Археология“ са постъпили общо 2999 

движими вещи чрез 23 бр. Актове за приемане-предаване на ДКЦ. От тях: 
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 1677 бр. са веществени доказателства, отнети в полза на 

държавата, предадени от Силистренски окръжен съд; 

 54 бр. находки от археологически проучвания; 

 1239 бр. масов материал от археологически проучвания; 

 17 бр. антропологичен материал, предадени от ОД на МВР; 

 12 бр. са предадени от физическо лице. 

За горепосочените вещи  има издадени заповеди и са в процес на 

идентификация, а 54 бр. находки от археологически проучвания са 

идентифицирани и подлежат на инвентиране.  

Инвентирани са 139 бр. движими културни ценности в Основен фонд както 

следва: 6 бр. в раздел „Античност“, 120 бр. в отдел „Средновековие“ и 13 бр. 

в раздел „Късно Средновековие и Възраждане“ /Ивелина Николова/ 

 

Светлана Ганчева: 

- Изготвени са 434 експертни заключение на ДКЦ. 

- Изготвени са следните съдебни експертизи: 

- ДП № 41/2020 г. по описа на ГПУ – Силистра 

- ДП № 2/2021 г. по описа на ГПУ – Силистра 

- ДП № 9/2021 г. по описа на ГПУ – Силистра 

- ДП № 20/2021 г. по описа на ОД МВР – Силистра 

- ДП № 128/2019 г. по описа на РУ – Тервел 

- ДП № 21/2021 г. по описа на ГПУ – Генерал Тошево 

- ДП № 6518 ЗМ-112/2021 г. по описа на ОДМВР – Силистра 

 

Кристиан Михайлов: 

- Изготвени са 110 бр. експертни заключения на ДКЦ.  
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Калоян Димов 

- Изготвени са 80 бр. експертни заключения на ДКЦ. 

През 2021 г. в Научния архив на РИМ-Силистра бяха обработени и заведени 

са 73 броя архивни единици. /К. Димов/. 

 

Дейности по изпълнение на предписания на ИОКН при Министерство на 

културата 

С констативен протокол МК № 24-06-3/30.12.2019 г. на МК са направени 

общо 21 предписания за изпълнение от страна на РИМ-Силистра и община 

Силистра. Приключено е предписанието по т. 12 – извършване на пълна 

инвентаризация от външни специалисти /НАИМ-БАН, РИМ-Русе, РИМ-

Добрич/. 

Последните дейности по т. 12 са извършени във фонд „Археология“ 

/Ивелина Николова, Кристиан Михайлов, Калоян Димов/, като са 

обработени: 

 9362 бр. монети от основен фонд от раздел „Нумизматика“; 

 1730 инвентарни номера от НСФ от раздел „Нумизматика“; 

 215 бр. от основен и НСФ в раздел „Сфрагистика“; 

 717 бр. инвентарни единици от НСФ на отдела в разделите 

„Античност“, „Средновековие“ и „Късно Средновековие и 

Възраждане“; 

 

Посещения 

Археологическа експозиция: 2215 души 

 

Етнографска експозиция: 810 посетители, от тях  694 - учащи и 

пенсионери; 116 възрастни, беседи – 13. 

 

Крепост „Меджиди табия“: 6393 души 

 

Научно-изследователска дейност. 

През 2021 г. РИМ-Силистра бе домакин на два научни форума: 
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-  Международен - „Shifting Powers. Political, Urban and 

Demographic Changes in Late Antique Balkan Provinces“, 10-12 

септември 2021 г. /част от средствата са от бюджета на музея – 2500 

лв./. 

-  Национален - „Между центъра и периферията - регионални 

връзки и стопански мрежи в българската история (XV - XX в.)“, 12-

13 ноември 2021 г. /средства от бюджета на музея за организацията 

на форума – 3200 лв./ 

 

В тяхната организация взеха участие следните служители: д-р Николай 

Тодоров, д-р Светлана Ганчева, Маргарита Ганчева, Даниела Драгостинова, 

Калоян Димов, Кристиан Михайлов, Ивелина Николова. 

 

Публични лекции: 

 

Д-р Светлана Ганчева 

„Дуросторум през Късната Античност“ - част от проекта „LABedia: 

енциклопедия на Късната античност на Балканите“ – ИБЦТ-БАН 

 

Участие в конференции: 

 

Д-р Николай Тодоров 

24-25 септември 2021 г. - Конференция „Предприемачеството в 

историческа перспектива“ - Център за стопанско-икономически 

изследвания, Велико Търново. Тема: „Социални и професионални мрежи на 

търговците бератлии“. 

 

12-13 ноември 2021 г. - Конференция „Между центъра и периферията - 

регионални връзки и стопански мрежи в българската история (XV - XX в.)“. 

Тема: „Многоликата Добруджа – екология и аграрни стратегии през 40-те 

години на XIX в.“. 
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Д-р Светлана Ганчева 

10-13 септември 2021 г. Международна конференция „Shifting Powers. 

Political, Urban and Demographic Changes in Late Antique Balkan Provinces“. 

Пленарен доклад на тема: The Fortification System of Late Antique Durostorum. 

 

Д-р Наталия Минчева 

Участие в онлайн издание на кръгла маса на тема „Традиция и модерност в 

образованието“, организирана от Филиал – Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ и 

Регионално управление на образованието – Силистра, посветена на 50-

годишнината от откриването на Полувисшия педагогически институт в 

Силистра, 21 май 2021 г. Тема на изследването: „От институция за духовно 

израстване до източник на комунистическа пропаганда. Читалищата в 

Силистренска околия от 1940 до 1958 г.“. 

 

Участие в 60-та Международна научна конференция на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, 

дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето", 15 октомври 2021 

г. Тема на изследването: „Политическо прочистване на учителското съсловие 

в Силистра след 9 септември 1944 г.“ 

 

Проф. дин Георги Атанасов 

L‟exception scythe dans l‟organisation épiscopale selon Sozomen VI. 21 et sept 

autres exceptions scythes selon l‟histoire et l‟archéologie chrétienne.Shifting 

Powers: political, urban and demographic changes in Late Antique Balkans. 10-

12 септември Силистра  

 

Où dans la cathédrale médiévale de Drustar / Silistra / se trouvait une curieuse 

croix d'église Къде в катедралата на средновековния Дръстър /Силистра/ е 

стоял един луксозен църковен кръст. В: Mobilitas: движение на хора, идеи, 

стоки, пари, изкуство в средновековния свят", 25-26.06.2021. Софийски 

университет 

 

Les cryptes des basiliques de Zaldapa au regards des autres exemples en Scythie, 

Mésie Seconde et Chersonèse (IV
e
-VII

e 
siècles). В: HAEMUS international 

research network Archaeology and history of the Balkans in Late Antiquity (3rd-

8th century AD) Straasbourg-Lille, 22-27 ноември 2021 съавторство с доц. Ал. 

Миланова  

https://labalkans.org/bg/labedia-list/gancheva-silistra-2021
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Субординация между скалните монашески обители, монасите и селищните 

агломерации в Добруджа и Североизточна България през Късната Античност 

и Средновековието. Конференция в Русе: Иваново – Червен – Търнов – 

Наследството на Средновековието. 800 години от основаването на скалния 

манастир Св. Архангел Михаил при село Иваново от Свети Йоаким 

Търновски. 18 .06. 2021 – 20 .06. 2021. Русе. 2022. 

Топографски континюитет и културен дисконтинюитет в скалните обители 

от Античността до Късното Средновековие в Добруджа и Североизточна 

България. – Конференция "Светият отец Антони от Крепчанския 

манастир: 1100 години монашество в българските земи". 17-20 .10. 2021 г. 

Кан Аспарух – Първостроител на Дунавска България 665/681 – 701 г.- В: 

Национална юбилейна конференция в Плиска - 1340 години Дунавска 

България (681-2021), 1320 г. от кончината на кан Аспарух (701-2021) и 1300 

г. от кончината на кан Тервел (721-2021). 19-20 .08. 2021 г. 

 

Калоян Димов 

12-13 ноември 2021 г. - Конференция „Между центъра и периферията - 

регионални връзки и стопански мрежи в българската история (XV - XX в.)“. 

Тема: „Още веднъж за един печат от с. Старо Оряхово (Варненско) от 

началото XVII в.“. 

 

Публикации 

Д-р Николай Тодоров 

 Монографии 

„Честни и верни хора. Българската общност в Тулча през Възраждането“ 

 

 Проф. дин Георги Атанасов 

Студии 

Encore une fois sur la datation et l'organisation des moines dans le monastère 

rupestre de Murfatlar (dép. de Constanța). – Pontica, LVIII, р. 63 – 89 

 

Basilica № 1 with a Newly Discovered Crypt from the Roman / Early Byzantine 

City of Zaldapa. Аddenda еt corrigenda. -  Archaeologia Bulgarica ХХV, 2, 2021, 

с. 45-81 
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Статии 

Où dans la cathédrale médiévale de Drustar / Silistra / se trouvait une curieuse 

croix d'église. Къде в катедралата на средновековния Дръстър /Силистра/ е 

стоял един луксозен църковен кръст. В: Годишник на Софийския 

университет, Том 102, София 2021, с. 345-376 

 

Крипты для святых мощей и практики в Черноморских епархиях Скифия, 

Вторая Мезия и Херсонес ІV-VІІ вв. В: Изучение и сохранение древних 

сакральных пространств в современном мире (к 1365-летию ссылки папы 

Мартина в Херсонес): Материалы международной научной конференции / 

Ред. – сост. В.В. Майко, Э.А. Хайрединова, Т.Ю. Яшаева. – Симферополь: 

«Антиква», 2020. с. 11-18. 

 

Калоян Димов 

- Колективна находка с акчета на Мехмед II от с. Бръчма, 

Силистренско – Журнал за исторически и археологически 

изследвания, 3, 2020, 92-98. 

- Още веднъж за монетите на град Йолк – Реверс, 2, 2020, 4-11. 

- Новоиздирени четвърт талери на крал Сигизмунд III Ваза – 

Реверс, 1, 2021, 31-34. 

- Цената на една книга в средновековна България в средата на XIII 

век – Реверс, 1, 2021, 35-37.   

 

Издателска дейност 

Монография  

„Честни и верни хора. Българската общност в Тулча през Възраждането“ 

 

Работа по проекти 

 

Приключи проект „Живи, интерактивни и виртуални среди за музеите в 

трансграничния регион на долното течение на река Дунав“. 
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Водещ партньор – Русенски уневурситет; партньори – РИМ – Русе, РИМ – 

Силистра, Музей „Долен Дунав“ – Кълъраш и Регионален музей „Железни 

врата“ – Турну Северин 

Бюджет – общо – 479 655 евро, за РИМ – Силистра – 65 692 евро. 85% от 

бюджета се финансира от Европейски фонд за регионално развитие по 

трансгранична програма „Интеррег“, 13%  съфинансиране от държавния 

бюджет на РБългария и 2% собствен принос. 

Археологически проучвания 

Археологически наблюдения 

 Издирване на археологически обекти при Пристанище за 

обществен транспорт с регионално значение на брега на р. Дунав  

западно от гр. Силистра.  Г. Атанасов заедно с Кр. Михайлов 

 Археологическо наблюдение в гр. Силистра, ул. „Тулча“ № 2. Г. 

Атанасов заедно със Св. Ганчева 

 Теренно археологическо наблюдение на обект „Газоснабдяване на 

Община Силистра”, подобект „Газоразпределителна” Г. Атанасов 

с Калоян Димов  

 Теренно археологическо наблюдение на обект при извършване 

СМР на строеж „Реконструкция на външни довеждащи 

водопроводи към агломерация Силистра“ Г. Атанасов заедно с Кр. 

Михайлов 

 Теренно археологическо наблюдение на обект „Реконструкция на 

гаражи“ - ул. „Генерал Тошев“ – Разрешително № 406/2021 г. Св. 

Ганчева, Г. Атанасов. 

 

Спасителни разкопки 

 Спасително археологическо проучване в гр. Силистра на ул. „К. 

Кръстев” б.н., УПИ ІІІ-9154, кв. 192 в Зона АГНКЦ „Римски 

легионен лагер и  цивилно селище” извършени от Г. Атанасов и 

К. Димов 
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 Спасителни археологически разкопки на обект „Жилищна 

сграда”, в гр. Силистра, „ул. К. Кръстев” УПИ ІІ-9153, от Г. 

Атанасов и К. Димов 

 Спасителни археологически разкопки на обект „Реконструкция, 

пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в 

ПИ № 66425.500.3273, ул. „Георги Бенковски“ № 13, Г. Атанасов 

и Св. Ганчева 

 Спасителни археологически разкопки на античната и 

средновековна крепост Тегулициум-Ветринон при с. Ветрен, 

Силистренско Открита римска сграда от ІV в. и средновековно 

жилище от ХІ в. Г. Атанасов и Кр. Михайлов 

 Спасителни археологически разкопки „Търговска сграда и 

паркинг“, УПИ II – 778 по ул. Седми Септември от Г. Атанасов, 

Кр. Михайлов, Св. Ганчева и К. Димов. Разкрито средновековно 

жилище с пещ от ІХ-Х в. 

 

Редовни археологически разкопки 

Редовни разкопки на българо-френско-канадски екип в късноантичния град 

Залдапа при които са открити четириконхална църква с мозайки, кулата на 

северната порта и тунел-аязмо към базилика № 2. Главен научен ръководител 

проф. Г.Атанасов от РИМ – Силистра, доц. Ал. Миланова от Софийски 

университет, проф. Н. Бодри от университета „Римуски” в Квебек – Канада, 

доц. Доминик Моро от университета на гр. Лил, д-р Бр. Мбарек от Страсбург 

– Франция, арх. Елио Хобдари от университета в Тирана, д-р Сл. Киров от 

Института по Балканистика в София , д-р Йото Валериев от РИМ Бургас. 

 

Рекламна дейност  

Маргарита Ганчева - Изработени са нови рекламни материали – брошури, 

флаери, репродукции на стари картички. 

Поддържат се постоянни контакти с туроператорски фирми. 
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2.2.2. Регионална библиотека „Парнений Павлович” е най-голямата 

обществена библиотека в област Силистра и изпълнява важна роля в 

изграждането на гражданско и информационно общество. Библиотеката е 

пространство за широк спектър от дейности – четене, общуване, учене, 

срещи, игри. Въпреки трудностите, наложени от условията на пандемия, 

библиотеката утвърждава позицията си на обществено значима институция. 

Библиотечните специалисти, освен старанието да отговарят качествено на 

потребителските интереси, инициират и разработват нови услуги и подходи в 

комуникацията  с читателите. 

Нараства ползването на електронните ресурси на библиотеката. непрекъснато 

се актуализира информацията в сайта, използват се нови методи за 

предоставяне на услуги.  

 

Статистически показатели 

 ПОКАЗАТЕЛИ 2021 г. 

1.  БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД   

2.  Набавени библиотечни документи    3 447 

3.  Отчислени библиотечни документи    3 037 

4.  Абонирани периодични издания          57 

5.  ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 73 847 

6.  Книги 65 384 

7.  Периодика   8 141 

8.  Други      322 

9.  МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ   

10.  Получени библ.документи          25 

11.  Изпратени библ.документи           16 

12.  РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ    2  565 
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13.  До 14 г.     1 207 

14.  ПОСЕЩЕНИЯ  214 089 

15.  Физически    41 287 

16.  За дома    19 344 

17.  В читални    13 963 

18.  На събития      1 604 

19.  За ползване на компютри      6 376 

20.  Виртуални 172 181 

21.  сайт 105 391 

22.  Социални мрежи   66 790 

23.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ, 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  

 

24.  Писмени справки         9 

25.  Устни справки, вкл. дистанционни 13740 

26.  ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И 

МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

    517       

27.  Обучения, семинари, практикуми         7 

28.  Писмени инструкции и указания      198 

29.  Индивидуални консултации      329 

30.  Посетени библиотеки        30 

31.  Масови дейности      303 

32.  Информационни кампании         4 



ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

              ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 82 42 43    Факс: (086) 82 33 43 
       7500 Силистра     E-mail: mayor@silistra.bg  

 

 

33.  Представяне на книги         3 

34.  Изложби   30 

35.  Рекламни материали и презентации   11  

36.  Публикации, статии, интервюта 446 

37.  Участие в квалификации     5 

 

Регионална библиотека „Партений Павлович” и през настоящата година 

предоставя актуална обществена информация на гражданите.  При 

преброяването на населението и жилищния фонд   беше предоставена  

възможност на желаещите да ползват безплатно потребителските компютри в 

библиотеката и да получават съдействие при попълването на анкетните карти 

от библиотечните специалисти. Продължи и публикуването онлайн на 

разнообразни образователни, информационни и развлекателни материали в 

помощ на образованието, самообразованието, информацията и ученето през 

целия живот. 

  Част от културните изяви, които бяха планирани, се трансформираха в 

онлайн рубрики и събития. Ежегодният маратон на четенето се проведе 

онлайн, като в него със свои снимки и видеоматериали се включиха много 

граждани. Особено активни бяха децата, което е резултат от доброто 

партньорство с училищата. В тази посока – разширяване периметъра на 

детското четене - библиотекарите работиха успешно и през тази година. 

Отново четящите деца на Силистра са на трето място в Националната награда 

„Бисерче вълшебно”. Четенето и литературните игри  бяха  част и от 

инициативите на „Лято в библиотеката” – събитие, което се утвърди като 

много интересно и всяка година в него се включват много малки читатели. 

Разнообразни са инициативите, които са реализирани през отиващата си 

година. Те са от различни аспекти на библиотечната дейност.  Библиотеката 

затвърди значението си като методически и експертен център – читалищните 

библиотеки получиха ценна помощ при разработването на проекти, при 

осъществяване на библиотечните дейности. Въведе се нова форма на работа с 

читалищните библиотекари – практикуми, които са незаменим инструмент за 

повишаване знанията на читалищните библиотекари.  
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Културно-образователни и информационни  инициативи: 

 

 Проведени 3 читални на открито  - осъществени по време на 

организираните от Община Силистра Празник на билките,слънцето и 

водата: Слънчева Добруджа; Празник на р. Дунав 

 Витрини – подредени над 90 тематични витрини, свързани с 

бележити дати, празници и видни личности 

 Онлайн маратон на четенето 

 Дигитална седмица  

 Нощ на литературата  

 Лято в библиотеката  

 Аз обичам моята Силистра – летни занимания на открито за 

деца 

 Презентация „Пластмасовото замърсяване” с ученици от ЕГ „П. 

Яворов” по проект „Библиотеката -  партньор в образованието”  

 Библиотекар за 1 ден – в училищната библиотека на ЕГ „П. 

Яворов” по проект „Библиотеката - партньор в образованието”  

 „Средновековната българска книжнина– съкровищница на 

знанието и мъдростта” – среща с ученици от ЕГ „П. Яворов” по 

проект „Библиотеката - партньор в образованието” , съвместно с 

преподаватели от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев” 

 Национален конкурс за рисунка „Библиотеката през моите очи”  

 Създаване на нова рубрика в уебсайта на библиотеката 

„Будителите на Силистра 
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Представяне на книги: 

 Представяне на дебютната книга „На 4 метра под водата” на 

Димитър Русков 

 Представяне на поетичната книга „Рисувам те, любов” на 

поетесата Милена Гюрова-Гунчева 

 Представяне на новата книга на д-р Йордан Касабов „Скритият 

бог. Древна българска същност”. 

 

Професионална квалификация,  

участия в конференции, публикации, обучения 

 Участие в ХХХI национална конференция на ББИА – 

Светомира  Вачева с доклад на тема „От управление на 

библиотечните колекции към управление на информационните 

ресурси”. 

 Участие в уебинар на тема «Хартиена или електронна книга», 

организиран от РУ «Ангел Кънчев и ВТУ – м. февруари 

 Участие в обучение по медийна грамотност, организирано от 

Фондация «Глобални библиотеки – България» - м. март 

 Обучение за модератори по медийна грамотност, организирано 

от Коалицията за медийна грамотност 

 БИБЛИО – международно обучение, насочено към 

библиотекари за повишаване на уменията в дигитална среща 

 Обучения по финансова грамотност 

 В сборника с доклади на ББИА от ХХХ Национална 

конференция на библиотечната ассоциация е поместен доклад 

«Библиотечни празници и делници в условията на пандемия в 
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Регионална библиотека «Партений Павлович». В него Галина Раева 

представя преустройството на част от библиотечните дейности на 

силистренската библиотека във форма, съответстваща на 

противоепидемичните мерки. 

 В списание «ББИА онлайн» са публикувани статии на 

библиотекари от Регионална библиотека – Силистра  за 

библиотечните дейности през 2021 година. 

 

Реализирани и разработени проекти 

«Регионална библиотека «Партений Павлович» - основен център на 

информационна, краеведска и експертно-консултантска дейност за 

обществените библиотеки в област Силистра»-15.07.2021г. – 30.11.2021 г. 

договор РД 11-06-256/15.07.2021 г. с Министерство на културата, за 

изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавна 

политика в областта на библиотечно-информационното обслужване на 

стойност 3 021, 54 лв.  

«Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност» е на стойност 15 496,98 лв. (Договор № РД 11 - 06 - 

513/10.08.2021 г.) Закупените по този проект книги са  966 тома. 

Закупени са общо 2038 тома на стойност 28 826,99 лв. /В това число са 

включени и броят, и стойността  на книгите по посочения проект 

"Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност”.  

Получени дарения 3727 тома на обща стойност 20 527, 25 лв. 

 

«Тур Хейердал и Паметта на света» - разработен проект към програма 

«Културно предприемачество, наследство и сътрудничество» към 

Министерство на културата – очаква разглеждане и оценка.  

Материално-техническа  база 

През 2021 г. Библиотеката получи правото на управление върху имот – 

публична държавна собственост, който обхваща 11 помещения със застроена 

площ 306 кв.м. и ще се ползва като фондохранилище на Регионална 

библиотека „Партений Павлович”. Започнаха дейностите по пренасяне на 

библиотечни стелажи и фондовете на библиотеката. 
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Сменена е прозоречната дограма на пристройката на втори етаж на 

библиотеката, закупени са нови стелажи за хранилището, сменена е и част от 

подовата настилка. 

  Ремонт на отдел Книгозаемане и Детски отдел – освежаване на стените 

на помещението, циклене и лакиране на паркет и смяна на старите стелажи.  

Закупени са нови компютри за потребителите. Ремонтните дейности ще 

направят библиотечното пространство по-приятно и привлекателно за 

потребителите. 

 

 

 2.2.3. Художествена галерия – осъществени изложби: гостуваща изложба от 

фонда на Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – гр. Шумен; 

изложба с творби от фонда на Художественна галерия - Силистра  гостуваха 

на Исторически музей - гр. Дулово, а в същото време в галерията представи 

творби от НЧ ”Иван Вазов”- с. Срацимир на художника Йордан Господинов.  

През изминала 2021-та година  няма извършени текущи ремонти, тъй като се 

очаква да стартира ремонт на сградата по проект. Изготвен е нов каталог на 

Художествената галерия, като в него са включени творби от всички области 

на изобразителното изкуство,  съхранявани във фонда. През 2021 г. са 

рамкирани над 30 творби от фонда. 

Във връзка с подписаното споразумение между Министерство на културата и 

Министерство на образованието, в Художествената галерия се провеждат 

уроци по изобразително изкуство.  Във връзка с инициативата са закупени 25 

статива и материали за рисуване.  

Продължава работата за организиране на качествени изложби, за опазването, 

съхранението и популяризирането на  творбите в галерията.  

 

№ Приходи Посещения Мероприятия 

Входни билети Свободен вход 

1. 

2. 

3. 

Възрастни 

Учащи 

 

 

 405х 2 = 810лв. 

637 х 1 = 637лв. 

 

              

Възрастни 

Учащи 

Чужденци  

 

917 бр. 

590 бр. 

16 бр.  

Изложби  

Презентации 

Концерти 

Училищни 

мероприятия 

Съвместни 

мероприятия 

15 

бр. 

2 бр. 

2 бр. 

 

1 бр.  

 

1 бр.  

Всичко :                 1 447  лв. Всичко:       1 523  бр. 
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 Всичко:         22 бр. 

 

 

Проведени изложби в Художествена галерия Силистра през 2021 година 

1. Ретроспективна изложба в памет на Петър Чаушев(1934-2016) 

– от фонда на Художествена галерия Силистра 

2. Изложба от фонда на  Художествена  галерия Силистра 

3. Гостуваща изложба  от фонда на НЧ „Иван Вазов-1941” с. 

Срацимир с творби на художника Йордан Господинов 

4. Изложба от конкурс съвместно с Община Силистра -  

мартеници: „Бели и червени“-2021 

5. Гостуваща изложба живопис, графика, скулптура от фонда  на 

Историческия музей - гр. Дулово 

6. Гостуваща изложба от Художествена галерия „Елена 

Карамихайлова” - гр. Шумен 

7. Самостоятелна изложба : „Изоставени полета  - пространства“  

на художника Николай Петров 

8. Изложба на Дружество на художниците – гр. Силистра,  

посветена на Международния ден на музеите и 24-ти май 

9. Изложба: Ученически конкурс „Дъга на толерантността“ 

10. Изложба на Дружество на художниците – гр. Силистра 

„Реката“ -  по повод Международния ден на р. Дунав 

11. Фотографска изложба по повод Международния ден  на река   

Дунав 

12. Изложба от  пленер „Човек и природа“- Ветрен- 2021г 
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13. Ретроспективна изложба в памет на Йорданка Чаушева (1935- 

18.08.2021г.) от фонда на Художествена галерия Силистра 

14. Фотографска изложба от Теодор Стойчев „20 години от 

възстановяването на Доростолска епархия“ 

15. Съвместна изложба: Художествена галерия гр.Силистра и 

Исторически музей-гр.Дулово на Бедиг Бедросян от фонда на 

Художествена галерия Силистра. 

 

 

2.2.4. Природонаучен музей – Сребърна  

 

Научна дейност:  

Видовото богатство на територията на резервата и прилежащата част на река 

Дунав е представено от все по-малко птици. 

Тенденцията е намаляване видовия и количествения състав на птиците, 

обитаващи резервата „Сребърна” и участъка от река Дунав. Наблюдава се  

присъствието на семейство морски орли. 

Извършват се  наблюдение на колонията пеликани и присъствието на другите 

видове птици - корморани, лебеди, рибарки, патици и др. Биосферен парк 

„Сребърна” е популярен в цял свят като природен обект на ЮНЕСКО.  

 

Събирателна дейност:  

Фотоматериали за живота на пеликаните. 

 

Фондова дейност:   

Витрините  и фондохранилището на музея се обработват периодично с 

репеленти и инсектициди, както се налага по план – през зимата един път 

месечно, през лятото – два  пъти месечно. Води се дневник. По план се 

провежда инвентаризацията. 

 

Експозиционна дейност:  

Успешно се проведе Екофорум  „СРЕБЪРНА”. Участниците посетиха 

Прородонаучния музей. В нощта на музеите се организира киновечер с филм 

за резервата, неизлъчван досега. 14.09.2020г./Кръстовден/ - Празник на град 
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Силистра - Ден на отворени врати, за да могат всички, които имат желание да 

посетят музея. Участие  в европейската инициатива Дни на наследството през 

септември 2021 г. за безплатен достъп на гражданите до културните 

институти. Традиционно в четвъртък е денят на отворените  врати с 

безплатен достъп до музея. Осъществено е  наблюдение на езерото и 

неговите обитатели чрез голямата плазма. Гостите са запознати със записи на 

колонията, видеоклипове и с японския филм със субтитри, с филма за 

Сребърна, осъществен от БНТ и частно студио. 

 

Посещенията към месец ноември са:  

платени - 7310; безплатни - 2028; чужденци – 27 

Общо- 9365.  

Беседи:  

платени - 30, безплатни - 10.  

Приходът от такси вход, снимки и беседи е 30 975 лв. 

  

За сезона има  252 работни дни, като средно на ден музеят е  бил посетен от 

повече от 35 човека. Медиите популяризират дейността на музея,  изяви за 

дейността на музея - във всички водещи телевизии и агенции /БТВ, НОВА, 

БНТ 1 и БНТ2, ТВ 7, радио Шумен, радио „Веселина”, Дарик радио, агенция 

„Фокус” и местната преса.  По повод деня на прелетните птици -  интервю от 

БНР. 

Изработени и предложени безплатно за посетителите са рекламни материали 

за музея - плакати, книгоразделители, детски картички.   

Екипът на музея участва  в първа копка на западния канал по проекта на 

РИОСВ за „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 

91 ЕО* и 91 FO на територията на поддържан резерват „ Сребърна” по 

Оперативна програма „Околна среда”.  

Чрез обществена поръчка се извършват ремонтни дейности  по смяна на 

амортизирания балчишки камък пред музея. 

 Организационна дейност: по време на сезона ежедневно е отворен музеят. 

Извършва се дезинфекция, поддържането на реда /да няма струпване на 

хора/, отговорностите се умножават.  
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 Поддържат се  паркингът и градината на музея, за да бъде чисто, 

подредено и приятно на посетителите. Дървените люлки радват малки и 

големи. 

                                          

                  

 2.2.5. Общинско кабелно радио „Силистра” 

 

Отразява актуални събития от обществения живот, с акцент – работата на 

Общинския, съвет и дейностите в община Силистра. Екипът подготвя 

своевременна информация от институции в услуга на гражданите – РЗИ – 

Силистра, ОД на МВР, Областна администрация, НАП, Областен 

информационен център, учебни заведения, културни институти, 

неправителствени организации и сдружения - социалният проект на Женско 

сдружение „Екатерина Каравелова“ „Заедно сме по-добри“ и „Център за 

консултиране и превенция от домашно насилие“ и др. Със средства от 

бюджета на Община Силистра е монтиран нов климатик и е закупен принтер. 

Редовно се отраняват повредите в радиотранслационната мрежа от 

квалифициран техник, което е от значение за подобряване на качеството на 

разпространение. През годината над 200 са осъществените радиопредавания 

по актуални теми, с полезна и интересна информация за гражданите. 

Техническата осигуреност е предпоставка за успешна работа. 

 

2.2.6. Градски духов оркестър  

 

Продължава репетиционната и концертна дейност /на открито/, при спазване 

на противоепидемичните мерки.  

През годината са осъществени  концертни прояви, участия в ритуали и 

тържества в община Силистра и в населени места от областта. В 

противоепидемичната обстановка през пролетно-летния творчески сезон  

Градски духов оркестър два пъти седмично концертира  на открито в 

Дунавския парк. Излъчени са изпълнения в онлайн среда, както и празнична 

музикална честитка.  
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2.2.7. Ансамбъл „Добруджа”  

 

Подготвя много млади хора и се радва на голямо признание. Богатият 

репертоар на ансамбъла, концертните дейности и признание доказват 

привлекателната сила на народните танци. Ансамбълът обединява четири 

танцови и две вокални формации с богат репертоар от етнографските области 

на България. С награди от международни и национални фестивали в София, 

Несебър, Слънчев бряг, от областни и общински прояви. Реализирани 

образователни концерти в детски градини и училища. 

 

 

 

2.2.8. Драматично-куклен театър - Силистра  

 

Държавен културен институт с богат репертоар за деца и възрастни. Успешно 

партнира с община Силистра при подготовка на празнични програми и 

тържества от календара на културни прояви.  

Поддръжката и ползването на голямата сграда на театъра се извършва 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. 

 

 

Провеждане на инициативата «Ден на отворените врати» на 3-ти март – 

Национален празник на България, Празника на Силистра – Кръстовден, по 

време на Европейските дни на наследството и на 22 септември – Ден на 

независимостта. При свободен вход посетителите се запознават с 

експозициите в Археологически и Етнографски  музеи, Художествена 

галерия, Природонаучен музей – Сребърна, Регионална библиотека 

«Партений Павлович». 

 

 

3. Народните читалища – културно-информационни центрове в 

населените места 

 

Всички 23 читалища на територията на община Силистра са вписани в 

Регистъра на  народните читалища към Министерството на културата. 
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Общинският съвет в Силистра ежегодно утвърждава Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност и приема докладите на народните 

читалища за извършената дейност през предходната година, съгласно Закона 

за народните читалища. 

Общата субсидирана численост от държавния бюджет за народните читалища 

в Община Силистра за 2021 г. бе в размер на 53 субсидирани бройки - 608 

652.00 лева.  

Стандартът за една субсидирана бройка през 2021 г. бе 11 484 лв., като 

завишението бе с 1044.00 лв. спрямо 2020 г. В него са разчетени средства за 

дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, 

осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Народните читалища представят своята дейност и културни продукти на 

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

популяризират Силистра в регионални, национални и международни 

културни събития. 

Четири народни читалища продължават успешно своята работа по програма 

„Глобални библиотеки”: НЧ „Дочо Михайлов – 1906” с. Бабук, НЧ „Просвета 

– 1907” с. Проф. Иширково, НЧ „Светлина – 1906” с. Смилец и НЧ „Иван 

Вазов – 1941” с. Срацимир. 

Одобрените читалища от община Силистра за финансова подкрепа по 

програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност” на Министерство на културата за обновяване на 

библиотечния фонд в читалищата през 2021 г. са: 

- Народно читалище „Иван Вазов - 1941”, с. Срацимир - 1249,02 

лв. 

- Народно читалище „Светлина - 1906“, село Смилец – 1247,79 

лв. 

- Народно читалище „Заря - 1957” – с. Брадвари – 1205,51 лв. 

- Народно читалище „Пробуда - 1940“, село Калипетрово – 

1191,27 лв. 

- Народно читалище „Просвета - 1907” – с. Проф. Иширково - 

1204,80 лв. 
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Община Силистра e партньор с народните читалища, които участват във 

всички общински културни прояви, включително и в дигитална среда. 

Положителна тенденция е успешното взаимодействие на читалищата с 

кметствата  и клубовете на хора с увреждания за организиране на 

разнообразни  събития. 

 

 

4. Осъществени прояви, свързани с интеграционните процеси в областта 

на културата за 2021 г. 

 

Успешна е работата на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси.  

Тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с интеграционните 

политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически 

общности и опознаване на различията – онлайн и в присъствена форма. 

- Изготвен бе доклад на община Силистра за 2020 г. за изпълнението 

„Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020)” на област 

Силистра и предоставен на Областна администрация - Силистра. 

- Изготвен бе анализ за община Силистра, във връзка с изготвянето на 

Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2021 – 2030 г. и предоставен на Областна администрация – 

Силистра. В документа подробно бе направена характеристика по въпросите, 

касаещи приобщаването на лицата от ромски произход и живеещите в сходна 

на ромите ситуация по приоритетите образование, здравеопазване, жилищни 

условия, заетост и безработица, върховенство на закона и недискриминация, 

култура и медии. 

- По традиция през месец февруари бе обявен ежегодният ученически 

конкурс за рисунка и есе „Дъга на толерантността”. Той се организира от 

Община Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси към Община Силистра в партньорство с 

Художествена галерия. Идеята на конкурса е да провокира мисленето на 

младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и 

бита на отделните етноси в България. Акцент през тази година бе 

посвещаването му на доброто и толерантността по време на пандемия. 

Примерните теми бяха: „Усмивка срещу сълзи“, „Различен съм. Погледни ме 

с твоите очи!“, „Разкажи ми за толерантността“, „Нарисувай ми доброто!“, 
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„Моята история за доброта и толерантност”. Отчитането на конкурсът се 

проведе през месец юни в присъствена среда. 

- Изложба на рисунки от ученически конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга 

на толерантността" – Силистра 2021. 

- Организиран бе онлайн общински преглед на читалищната самодейност в 

община Силистра „Пролетни игри и песни“ 2021 с участието на различни 

етноси в художествените състави към читалищата. Като завършек на 

събитието, пред Община Силистра бе позициониран кът за селфи с 

благодарност към всички читалища, участвали в прегледа. 

- Подготвиха се и публикуваха информационни материали  за 

Международния ден на ромите – 8 април и 16 ноември – Международен ден 

на толерантността. 

- През месец март стартира националният  ученически  конкурс за 

мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, посветен на 36-ти 

поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2021 г. Конкурсът и 

походът се организират по инициатива на КПД „Родно Лудогорие“, с 

подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) и РУО на 

МОН в страната. Похвално е, че ученици от Силистра са класирани на  

призови места – раздел есе: 2 трети места в 1-ва възрастова група /I-VIII кл./ и  

2 трети места във 2-равъзрастова група /IХ-ХII кл./; раздел стихотворение: 

едно второ място в 1-ва група и едно второ място във 2-ра възрастова група; 

раздел мултимедийна презентация - една поощрителна награда в 1-ва 

възрастова група; първа награда във 2-ра възрастова група и една 

поощрителна награда във 2-ра група.  

   Към всички читалища има обособени библиотеки, с изключение на 

тези в най-малките населени места. Реализират се множество библиотечни 

инициативи - литературни четения, участия в национални кампании, срещи с 

творци, изложби и тематични кътове с литература в библиотеките, 

инициатива „Библиотекар за един ден“, конкурси и др. Изключително важна 

е ролята на читалищата в подкрепа на личностното развитие на 

подрастващите. Във всички населени места на общината е осигурено добро 

библиотечно – информационно обслужване на децата и учениците. 

 Специално внимание се обръща на деца от малцинствените групи, деца 

в риск от отпадане от образователната система или такива със специални 

образователни потребности. Модернизирането на библиотеките в последните 

години ги правят по – привлекателни за подрастващите. Чрез работа в 

библиотеката се стимулира участието на учениците в извънкласните 
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дейности, което гарантира по-успешна интеграция в образователната система 

и обществения живот и преодоляване на неграмотността. Чрез привличане на 

децата от ромски етнос в различни читалищни инициативи се цели да се 

провокира интереса към четенето, библиотеката, училището, желанието да 

овладеят български език и да подобрят комуникацията със своите връстници 

чрез общуване в неформална среда. Активна е работата в тази посока в 

читалището в село Бабук. 

 В годишните планове на читалищата от община Силистра 

представители на ромския етнос са включени в част от колективите за 

любителско творчество. Организират се мултикултурни инициативи, 

представящи в едно събитие богатството и многообразието на културните 

традиции на всички етноси. Пресъздаването на традиции и обичаи подпомага 

процесите по съхраняване и обогатяване на културното наследство и 

съдейства за укрепване на взаимоотношенията между етносите, основани на 

взаимното уважение и толерантност. 

 - Проведени са информационни кампании, съвместно с училища, 

детски градини, читалища, културни институти, 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, онлайн събития. Печатните и електронни медии на 

територията на Община Силистра предлагат репортажи, интервюта и други 

информационни материали с представители на ромската общност. 

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

Бабук, Иширково, Брадвари, Смилец, Йорданово и Калипетрово, Регионален 

исторически музей – Силистра в партньорство с Община Силистра, както и 

тематични изложби в Регионална библиотека „Партений Павлович“ и 

Художествена галерия - Силистра. 

- Песни и танци от фолклора на етносите са включени в репертоарите на 

любителските  читалищни художествени състави. 

- Периодично Община Силистра, дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел 

„Култура” съдейства, както финансово така и организационно за 

реализирането на представяния на нови книги и автори, тематични изложби, 

ученически инициативи и прояви на културни институти, творчески, 

музикални, певчески и танцови формации, в това число на такива от 

различни етнически общности.  
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- Периодично се промотират и отразяват със снимков материал събития, 

свързани с интеграцията на ромите и другите етнически общности на 

територията на община Силистра.  

- Своевременно се поддържа информация на електронната и Фейсбук 

страница на Община Силистра за инициативите.  
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ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА 

ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 
 

Услуга Брой 

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ 43 

Декларация по чл. 27 ЗМДТ 14 

Декларация по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък 16 

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху 

таксиметров превоз на пътници 

122 

Декларация по чл.14 - Служебно въведена 2251 

За данъчна оценка на незавършено строителство 15 

За данъчна оценка на право на ползване 13 

За данъчна оценка на право на строеж 25 

За данъчна оценка по чл.14 2259 

За данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за земеделска 

земя 

984 

За декларирани данни 431 

За наличие или липса на задължения по ЗМДТ 344 

За облагане с данък върху кораби и други плавателни 

средства - чл. 54 от ЗМДТ 

14 

За облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 ал. 1 от 

ЗМДТ 

3841 

За облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ 6 

За облагане с данък върху недвижими имоти за 

новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от 

ЗМДТ 

1197 

За облагане с данък върху превозни средства без леки 

автомобили- чл. 54 от ЗМДТ 

761 

За облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. 

ал.3 от ЗМДТ 

2 

За облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ 339 

За освобождаване от ТБО по чл. 20, т. 1 864 

За платен данък върху наследство 11 

За платен данък върху недвижими имоти и такси за битови 

отпадъци 

1 

За платен данък върху превозни средства 271 
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Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена 

проверка 

103 

Заявление за закриване на партида по чл.117 29 

Заявление за закриване на партида по чл.14 55 

Заявление за закриване на партида по чл.54 2228 

Заявление по чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

НОАМТЦУ, за изчисляване на ТБО според количеството 

237 

Издаване и заверяване на документи,предназначени за 

ползване в чужбина по Закона за местните данъци и такси 

8 

Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и 

такси 

1 

Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации 11 

Искане за възстановяване ДНИ и ТБО 16 

Покана за доброволно плащане 1 

Преписка ЧСИ 1 

Справка - Деклрация за туристически данък 172 

Уведомление 5 

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 

87, ал. 10 от ДОПК 

125 

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 

87, ал. 11 от ДОПК 

727 

ЧСИ - За данъчна оценка на незавършено строителство 1 

ЧСИ - За данъчна оценка по чл.14 19 

ЧСИ - За данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК за 

земеделска земя 

7 

ЧСИ - За декларирани данни 201 

ЧСИ - Изготвяне на копие на данъчна декларация, ведно с 

приложените към същата документи 

1 
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СПРАВКА ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 

ПЕРИОД: 01.01.2021 – 31.12.2021г. 

1. Окончат. Годишен патентен данък 50839.21 лв. 

2. Данък върху таксиметров превоз на пътници 30997.22 лв. 

3. Данък върху недвижимите имоти 835509.83 

лв. 

4. Данък върху превозните средства 2177891.85 

лв. 

5. Такси за битови отпадъци 3005279.63 

лв. 

6. Данък при придобиване на имущество 1220803.53 

лв. 

7. Туристически данък 14147.10 лв. 

8. Приходи от пътен данък 33.45 лв. 

9. Глоби, санкции, неустойки, лихви 18027.32 лв. 

10. Такси за административни услуги 32551.00 лв. 

11. Такса за притежаване на куче 3710.85 лв. 

Всичко приходи 7389790.99 

лв. 

По банков път (брой платежни – 12384) 2743664.32 

лв. 

В брой (брой квитанции – 58109) 3306849.98 

лв. 
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Безкасово (брой ръчни квитанции – 10298) 21335.23 лв. 

По давност 0.00 лв. 

ПОС ТЕРМИНАЛ (брой квитанции – 11277) 709117.85 

лв. 

„Фаст пей“ (брой квитанции – 18856) 570728.94 

лв. 

 

Справка за предприети действия по принудително събиране – ФЛ и ЮЛ за 

периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 

АУДЗ 830 бр. 

Стойност 1174529.77 лв. 

Събрани 302058.14 лв. 

Изпълнителни дела 162 бр. на стойност 200380 

лв. 

64 приключени изп. дела 
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ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА 

ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 
 

Издадени заповеди за работно време на търговски обекти – 83 бр.; 

Издадени удостоверения за категоризация на ЗХР и МН – 46 бр.; 

Издадени договори за летни градини към ЗХР – 19 бр.; 

Издадени договори за временни преместваеми съоръжения – 24 бр.; 

Издадени временни разрешителни за временни преместваеми съоръжения - 

76 бр.; 

Подадени заявления за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, 

обслужващо хора с трайни увреждания – 144 заявления, от които: 

 издадени карти за преференциално паркиране на хора с трайни 

увреждания - 88 бр. 

 откази за издаване на карта – 56 бр.  

Издадени разрешителни за сеч на дървета – 55 бр.; 

Издадени разрешителни за таксиметров превоз – 144 бр.; 

Издадени разрешителни за товаро-разтоварна дейност – 16 бр.; 

Заверка на маршрутни разписания – 2 бр.; 

Определяне на място за спирка – 1бр.; 

Издадени разрешителни за товаро-разтоварна дейност в “Синя зона“ –2 бр. 

Прекратяване на разрешително за таксиметров превоз – 15 бр.; 

Издадени удостоверения за регистрация на такси – 7 бр.; 

Вписване/отписване на водач и/или автомобил от списъка за таксиметров 

превоз – 67 бр. 

Промяна в обстоятелствата в удостоверение за регистрация на такси – 7 бр. 
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Промяна в обстоятелствата в издадено разрешение за таксиметров превоз – 

32бр. 

ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА 

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 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 BG16PFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за 

градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма "Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност 19 877 790,14 лева, като 

 17 900 372,25 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 977 417,89 лева са 

собствен принос и финансов инструмент.  Програмата включва реализация на 

основни проекти в следните инвестиционни приоритети: 

 Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни 

и жилищни сгради: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради; 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Община Силистра; 

 Инвестиционен приоритет „Градска среда”: 

 Обновяване на градска жизнена среда ул. „Симеон Велики“ и 

площад „Албена“; 

 Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“: 

 Група дейности „Социална инфраструктура“ -  Изграждане на 

жилищна сграда за социални жилища; 

http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5601.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5601.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5602.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5602.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-8d27ef17e8d979c64c1fac82d9d962371.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-8d27ef17e8d979c64c1fac82d9d962371.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f1.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f1.pdf
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 Група дейности „Културна инфраструктура“ -  Обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в Драматичен 

театър „Сава Доброплодни“; 

 Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“: 

 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“; 

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 2021 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 беше подаден за одобрение през месец март 2018 год. На 

12.10.2018 год. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Продължителността на проекта беше 30 месеца, а стойността на подаденото 

проектно предложение е 1 609 217 лв. С реализацията на проекта се извърши 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в шест многофамилни 

жилищни сгради. За да се постигне синергичен ефект при реализацията на 

Инвестиционната програма на Община Силистра сградите са предимно по ул. 

„Симеон Велики“. През 2021 год. приключиха строителните работи и на 

последната сграда. На 12.04.2021 год. бе подадено окончателното искане за 

плащане. Средствата са верифицирани от Управляващия орган. 

 

 

http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f2.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f2.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f2.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-faf42d320626fcef4615ce1a44c7923a1.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-faf42d320626fcef4615ce1a44c7923a1.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5601.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5601.pdf
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 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Община Силистра; 

 На 04.10.2018 год. бе сключен договор за безвъзмездна финансова 

помощ. Продължителността на проекта беше 30 месеца. Стойност 1 547 494, 

55лв. през 2021 год. приключиха окончателно работите попроекта и но 

04.04.2021 год. бе подадено окончателно искане за плащане. Средствата са 

верифицирани от Управляващия орган. 

 Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“: 

 Група дейности „Социална инфраструктура“ -  Изграждане на 

жилищна сграда за социални жилища; 

През месец март 2019 г. проектното предложение бе подадено за 

оценка. На 03.12.2019 год. се сключи договор за безвъзмездна финансова 

помощ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. През 2020 год. започна 

обявяване на процедури за избор на изпълнители. Бяха избрани изпълнители 

за извършване на СМР, авторски и строителен надзор и информация и 

комуникация. На 23.09.2020 год. стартираха строителните работи. До края на 

2020 год. обектът е спрян, тъй като бяха открити археологически разкопки. 

Спасителните археологически работи продължиха до средата на 2021 год. 

предстои съгласуване на виза за проектиране и преработен проект, съобразно 

препоръките на НИНКН. 

 

 Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ 

През 2021 год. продължава изпълнението на проект „Техническа 

помощ за Община Силистра“ договор №BG16RFOP001-8.001-0006-С01 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 

http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5602.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-69c5b69d908346452eb8c9ce6e45c5602.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f1.pdf
http://silistra.bg/files/2016/08.07.2016-0467e0b8ab32dd3d4eae228a8640c41f1.pdf
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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   

През 2019 год. Община Силистра в партньорство с румънската страна 

започна реализацията на три проекта по програма за трансгранично 

сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България:  

 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. Предстои стратиране на строително – ремонтните работи. 

 

 Silistra – Eco- friendly – Viable – 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 
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642,55 евро – 5 908 542,28 лв.  Съфинансиране за Община Силистра: 61 

652,85 евро или 120 582,50 лв. На 24.04.2018 год. беше сключен 

договор за БФП. През 2021 год. Стартираха и приключиха  

строителните работи по изграждане на велоалеи и закупуване на 

велосипеди. 

 

 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, както и 

създаване на добре свързан регион чрез засилване на трансграничното 

сътрудничество между Кълъраш и Силистра.  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. На 12.10.2018 г. излезе решението на Управляващия орган за 

одобрение на проекта. Месец март 2019 год. се сключи договора за 

безвъзмездна финансова помощ. През 2021 год. са провеждани срещи с 

партньорите и се изготви техническа документация, която се съгласува 

с НИНКН. 

 

 

 Проекти по Оперативна програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“   

 

 

 През 2021 год.  Община Силистра подаде проектно предложение 

„Дейности за смекчаване на климатичните промени като преход към 

енергийно независими общини“, по Открита покана № 3 „Климат“ 

на Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични 
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промени“. Общата стойност на проектното предложение  е 934 244, 

24 лв. 

Проектът ще повиши капацитета на общините Силистра, Тутракан, 

Алфатар и Ситово за оценка ефективността на общинските им 

планове за климата, за прилагане на мерки за смекчаване 

последиците от промените в него; намаляване емисиите от СО2 за 

постигане на климатична неутралност, подпомагане на енергийния 

преход и подобряване благосъстоянието на хората. Социологически 

анализ ще проучи степента, до която заинтересованите страни 

прилагат практики, относими към климатични промени и са 

ангажирани в процесите за намаляване на емисиите от парникови 

газове. 

Предвидените инвестиционните дейности в общините, насочени към 

изграждането на соларни инсталации върху общински сгради, ще 

доведат до общо редуциране на емисиите на парникови газове с 

близо 214000 кг годишно. Така ще се намали потреблението на 

конвенционален ток и ще се увеличи дела на ВЕИ. Ще се заменят 

остарели отоплителни системи в общински сгради с 

екологосъобразни. 

В момента проектът е на етап административна оценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


