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УВОД 
Община Силистра има само един път напред - пътят на европейското развитие. 

Следвахме тази посока досега, ще продължим и занапред. 
Само стабилно управление може да доведе до ускорено развитие и растяща 

икономика в община Силистра. 
Стабилността изисква работещи институции, развиваща се икономика и силно 

гражданско общество. 
В следващите 4 години на управление наши приоритети са: 
1. Достоен живот и развитие на всеки жител на община Силистра. 
2. Икономическо развитие и просперитет на община Силистра.  
3. Опазване и създаване на благоприятна и естетична среда на живот. 
4. Утвърждаване авторитета на Община Силистра като дестинация за 

културен туризъм. 
 
ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ ЖИТЕЛ НА ОБЩИНА 

СИЛИСТРА 
Мерки за реализиране на Приоритет 1: 
• Развитие на устойчива, съвременна,  образователна система, ориентирана 

към пазара на труда. 
• Подкрепа за утвърждаване на пазарно ориентирано професионално 

обучение. 
• Грижа и отговорност за общественото здраве. 
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• Ефективно управление според общинската Стратегия за развитие на 
социални услуги.  

 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
Мерки за реализиране на Приоритет 2: 
• Постигане на по-голяма прогнозируемост в дейността на общинската 

администрация. 
• Стимулиране на инвестиционната активност. 
• Стимулиране на деловата активност. 
• Ефективно управление на финансовите ресурси. 
• Туризмът - фактор за икономическото развитие. 
• Прилагане на стратегия за стабилизиране и повишаване на 

конкурентоспособността на малките населени места в общината и разнообразяване на 
селската икономика. 

• Намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. 
• Публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация. 
• Развитие на формите на публично-частно партньорство за оптимизиране 

на административните процеси. 
 
ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО 

НАСЛЕДСТВО, СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ЕСТЕТИЧНА СРЕДА НА 
ЖИВОТ 

Мерки за реализиране на Приоритет 3: 
• Развитие на вече обновената водоснабдителната и канализационна 

система в община Силистра и изградената ПСОВ-Силистра, както и свързаната към 
нея инфраструктура. 

• Развитие и надграждане на вече създадените системи за управление на 
отпадъци и изграждане на инфраструктурата за преработка им. 

• Развитие на зелената система на общината. 
• Създаване на безопасна и сигурна среда за живот. 
• Въвеждане на съвременни практики за устойчиво развитие. 
• Урбанистично развитие. 
• Съхраняване и експониране на уникалната културна идентичност на 

общината в цялото и многообразие. 
• Изграждане и развитие на публични зони с обществени функции. 
 
УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА КАТО 

ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 
Мерки за реализиране на Приоритет 4: 
• Развитие на културните институции в общината; 
• Развитие на съвременни културни дейности; 
• Привличане на авторитетни национални и международни прояви в 

Силистра; 
• Популяризиране на културни събития от общинската програма за 

култура. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПОСТИЖИМИ 

ЧРЕЗ: 
• Ефективно планиране на разходите по приоритети на бюджетните 

средства; 
• Успешно привличане на средствата от Европейските фондове чрез 

разработване и реализация на проекти; 
• Реализация на успешни и прозрачни форми на публично-частно 

партньорство; 
• Използване на възможностите за кредитиране; 
• Партньорство с държавната власт за взаимни ползи. 
• Настоящата Програма за управление предвижда конкретни дейности за 

постигане на всеки от приоритетите, които са свързани както с изпълнение на 
основните функции на общинската администрация, но също така и дейности, които 
стимулират качественото израстване на администрацията и изграждане на трайни 
партньорства. Управленската визия, заложена в настоящата програма, е базирана на 
добрите практики на съвременното административно управление. Тя е ангажирана с 
изграждането на съвременна, компетентна общинска администрация, която в 
перспектива да се превърне в основен мотор за динамично развитие на общината. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И 

КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ. 
• Ще продължим поетапно въвеждане на електронни административни 

услуги, с цел улеснение на гражданите и бизнеса и неправителствените организации. 
• Приоритетна цел е въвеждането на Комплексно административно 

обслужване, чрез определяне на услугите, които ще се предоставят на този принцип. 
Във връзка с това ще се подготви списъкът с документи, които ще се предоставят 
служебно и са необходими за извършваните от нас услуги и данните за тях се 
намират в поддържани от Общината информационни масиви. Едновременно с това 
ще се работи и по измененията на вътрешните нормативни документи, като 
Инструкция за деловодно – информационната дейност в общинска администрация – 
Силистра, Вътрешните правила за административно обслужване и др. 

• За да се постигнат добри резултати, административното обслужване 
трябва да е адекватно на изискванията не само на нормативните документи, но и на 
постиженията в областта на информационните технологии, което ще скъси срокове и 
средства на гражданите. 

• Ще се разработи нова стратегия, свързана с проучването на 
потребителското мнение за качеството на административното обслужване, 
резултатите от което ще се използва за повишаване на стандартите на 
административно обслужване в общинската администрацията като цяло. 

• Ще подобрим активната комуникация с гражданите. Ще продължим с 
индивидуалния подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите. 

 
ГРАДСКА СРЕДА 
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БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  
• Ще продължим да работим за утвърждаването на европейския облик на 

Силистра, на кварталите, на парковете и градинките в междублоковите пространства, 
на зоните за отдих и спорт. Едновременно с модерната среда на живот в града ще 
развиваме и 18-те населени места. 

• Наш приоритет ще бъде съхраняването на архитектурния ансамбъл в 
централната градска част, в Дунавския парк и възстановяването на сградите - 
паметници на културата на територията на града. Ще се възползваме от всички 
възможности, които законът ни дава за принуждаване на собствениците да 
изпълняват своите задължения по поддържането на сградите във вид, съответстващ 
на изискванията за безопасност. 

• Ще продължим да подобряваме достъпността за гражданите и гостите на 
града и за хората с увреждания. 

 
ДОСТЪПНИ, ПРИВЛЕКАТЕЛНИ И ЧИСТИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ, ЗОНИ 

ЗА ОТДИХ И СПОРТ 
 
ДУНАВСКИ ПАРК 
• След цялостното обновяване на Дунавския парк по проект „Зелена и 

достъпна градска среда - гр. Силистра“ ще се грижим за опазване на съораженията и 
имуществото на парка. 

• Междублоковите пространства, както и поддържането им в чист и 
безопасен за гражданите вид ще бъде наш приоритет през следващия мандат. 

• Ще оптимизираме организацията на почистването на парковите 
пространства и зелените площи. Ще монтираме ново осветление и камери за 
видеонаблюдение с цел подобряване на безопасността. 

 
САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
• Ще продължим активното си участие в Националната програма за 

енергийна ефективност на жилищните сгради. По този начин ще подобрим условията 
на живот за хиляди домакинства, като същевременно ще понижим техните разходи за 
енергия и ще удължим живота на обитаваните сгради. 

• Благодарение на създадения експертен екип, имаме готовност да 
подготвим още многофамилни жилищни сгради за участие в Програмата. 

 
БЛАГОУСТОЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ И МЕЖДУБЛОКОВИ 

ПРОСТРАНСТВА 
• Специален акцент в Програмата за мандат 2015-2019г. ще поставим върху 

благоустрояването на кварталите. 
• Ежегодно ще осигуряваме средства за облагородяване и озеленяване на 

междублокови пространства във всички части на града. Ще продължим да 
изграждаме алеи с осветление, детски площадки, места за почивка и паркоместа. 

• Ще продължим с обезопасяването на зоните в близост до училищата и 
детските градини. Ще монтираме повдигнати пешеходни пътеки и при необходимост 
- светлинни предупредителни знаци. 
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УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
• Изцяло ще обновим системата за улично осветление и ще търсим нови 

решения за улиците, в които са регистрирани т.н. тъмни участъци. 
• Ще продължим обследването на състоянието на осветлението в 

населените места и ще търсим функционални и креативни решения на проблемните 
зони. 

 
РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И БУЛЕВАРДИ 
• Община Силистра разработи програма за цялостен ремонт и 

преасфалтиране на уличната мрежа и прилежащите тротоари. Тя започна в края на 
2015 г. и ще продължи поетапно в кварталите на града и в малките населени места на 
територията на общината. 

• Ще продължим с изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и 
кръстовища, с цел подобряване безопасността на движението. 

• Ще подобрим състоянието на пътната маркировка. 
• Ще продължим с изграждането на велосипедни алеи, като целта ни е до 

края на следващия мандат, общата дължина на веломрежата в града да надхвърли 20 
км. За удобство на велосипедистите, ще монтираме велостоянки. 

 
ПАРКИНГИ 
• Особено внимание ще обърнем на разширяване и изграждане на нови 

паркинги. 
•  Ще продължим утвърждаването на Синята зона в Силистра като 

средство за създаване възможност за паркиране и като източник на допълнителни 
приходи за нови инвестиции. 

 
УДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
• Ще продължим изграждането на системата за видеонаблюдение в града. 

По този начин ще подобрим контрола върху трафика, както и сигурността на 
пешеходци, велосипедисти и водачи на МПС. 

•  Чрез актуализацията на вертикалната и хоризонтална маркировка и чрез 
преобразуване на ключови кръстовища ще работим за облекчаване на движението в 
града.  

 
ЕКОЛОГИЯ 
• И през следващите 4 години поддържането на чистотата в града и 

поддържането на зелените площи ще бъдат наш приоритет. 
• През 2016 г. ще започнем изпълнението на програма за възстановяване и 

развитие на зелената система на града. 
• Ще работим за създаване на благоприятни условия за разходка, спорт, 

риболов и почивка, предвид наличните флора, фауна и водни площи. Ще обособим 
територии за къмпинг и караванинг. 

•  Ще работим за създаване на крайградски зони за отдих и развлечения на 
жителите и гостите на града. Фокусът ни ще бъде върху следните обекти: 
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■ Парк „Орехова гора“: Ще подобрим поддържането на парковата среда и 
ще ремонтираме парковите съоръжения - пейки, кошчета за отпадъци и т.н. Ще 
изготвим проект за възстановяване на алеите, беседките и мостчетата, за обогатяване 
на декоративната растителност, както и за изграждане на спортни площадки. 

■ Крепостта „Меджиди табия“: Ще възстановим парковата среда и ще 
създадем организация за регулярно и ефективно поддържане на зелените площи. Ще 
изготвим проекти за благоустрояване на алейната мрежа, за изграждане на кътове за 
отдих по „Пътеката на здравето“ и обогатяване на декоративната растителност. Ще 
обособим зони за спорт, културно-развлекателни прояви. 

• Ще продължат усилията за трайно решаване на проблема с овладяване 
популацията на бездомните кучета в града. 

• Ще изградим нови зони за разходка на домашни кучета. 
• Ще изградим инсталация за сепариране и оползотворяване на битови 

отпадъци преди тяхното депониране. Инсталацията ще позволи повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса 
и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. 

• С европейско финансиране ще изградим инсталация за компостиране на 
разделно събрани биоразградими битови отпадъци. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
• Ще инвестираме в модернизирането, изграждането и обновяването на 

материално-техническата база, сградния фонд и прилежащите площи в общинските 
детски градини и училища; 

• Ще подобрим сигурността на всички учебни и детски заведения чрез 
въвеждане на видеонаблюдение; 

• Ще осигурим безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна 
възраст. Поетапно ще подновяваме училищните автобуси; 

• Ще продължим дейностите по улесняване достъпа на всички деца и 
ученици до образование и обучение, интегрирането и пълноценното включване в 
образователния процес на децата и учениците, за които българският език не е майчин, 
по превенцията и преодоляването на ранното напускане на училище; 

• Ще продължим да насърчаваме и подпомагаме финансово учениците с 
високи постижения в областта на науката, образованието, спорта  и творчеството. 

• Ще подобрим диалога с бизнеса за предоставяне на качествено 
професионално образование, съобразено с потребностите на социално-
икономическата среда.  

• Ще подкрепяме съвместни инициативи между родители и 
образователните институции в партньорство с неправителствени организации за 
решаване на проблеми по отношение на материалната база и превенцията на 
противообществените прояви в училище; 

• Ще работим по оптимизиране на училищната мрежа, отчитайки 
демографския фактор и въздействието на средата, както и създаване на добри условия 
за провеждане на целодневно обучение. 
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• Ще разработим Общинска наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на децата от детските градини и определяне на единни 
правила при тяхното функциониране. 

• Ще проучим възможностите за въвеждане на почасови, съботно-неделни 
и сезонни дейности като допълнителна услуга в общинските детски градини. Ще 
приемем Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 
учениците. 

• Ще продължим да осигуряваме необходимите ресурси в подкрепа на 
инициативите, организирани от и за младите хора. 

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
Ще продължим приоритетно работата си по основната функция на общината –

грижа за хората от различни обществени групи: 
1. ДСХОЛ – Дом за стари хора с отделение за лежащи  
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
2. ДВФУ – Дом за възрастни с физически увреждания – с. Айдемир 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
3. ДДЛРГ – Дом за деца лишени от родителска грижа 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
4. ДЦДМУ – Дневен център за деца и младежи с увреждания  
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
5. ДЦСХ – Дневен център за стари хора  
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
6. ЦВН - Център за временно настаняване 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
7. ЦНСТЛПР – Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
8. ЦНСТДМУ - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
9. ЦНСТДМБУ - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

без увреждания 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
10. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
11. КЦ – Кризисен център 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – ЖС „Екатерина Каравелова” 
 
12. ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция Делегирана 

държавна дейност, Доставчик – Фондация „Съпричастие-Силистра” 
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13. ЦСРИ– Център за социална рехабилитация и интеграция 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – СНЦ „Надежда за добро бъдеще” 
 
14. ЦОП – Център за обществена подкрепа 
Делегирана държавна дейност, Доставчик – ЖС „Екатерина Каравелова” 
 
15. ДСП – Домашен социален патронаж 
Общинска дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
16. КИП – Клубове на инвалида и пенсионера – 25 бр. 
Общинска дейност, Доставчик – Община Силистра 
 
17. Личен асистент Проект по ОП РЧР, Доставчик – Община Силистра 
 
18. ПРИЕМНА ГРИЖА -Проект по ОП РЧР, Доставчик – Община Силистра  
 
19. ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ 
Проект МТСП, Доставчик – Община Силистра  
 
• Ще запазим действащите социални услуги и ще разкрием нови, насочени 

към възрастните хора и хората в риск от социално изключване.  
Защитено жилище за възрастни с физически увреждания; 
Дневен център за възрастни с увреждания - седмична грижа; 
■ Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични 

разстройства; 
■ Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от различни 

рискови групи и със специални образователни потребности. 
• Ще продължим предоставянето на услугите “Социален асистент” и 

“Домашен помощник”. По този начин ще подобрим качеството на живот на 
възрастните хора и хората с увреждания и ще създадем нови работни места. 

• Ще продължим предоставянето на топъл обяд на социално слаби 
граждани в Обществената трапезария. 

• Ще подобрим ефективността на Домашния социален патронаж. 
• Ще продължим предоставянето на услугата „Приемна грижа“ за деца в 

риск. 
• Ще разкрием социално предприятие за осигуряване на трудова заетост за 

хора с увреждания. 
• Ще разкрием Център за консултиране, подкрепа и превенция на 

домашното насилие. 
• Ще продължим да подпомагаме социално слаби граждани с еднократни 

финансови помощи, като ще се стремим да окажем подкрепа на възможно най-много 
домакинства в общината. 

• Ще продължим да работим по ОП даващи нови възможности за социална 
подкрепа на хората. 
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 
 
КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
• Ще продължим обновяването, модернизирането и разширяването на 

музейния комплекс на територията на Силистра, в рамките на РИМ и НАР. 
Културно-историческото наследство на Дунавския регион ще бъде представено 

посредством интерактивни експозиции. 
• С европейско финансиране ще ремонтираме сградите на Младежкия дом. 

Имаме готов работен проект за ремонт на театъра, за който търсим финансиране в 
новия програмен период. 

• Ще продължим да развиваме утвърдени културни формати и да ги 
обогатяваме с нови още по- атрактивни участници и събития.Ще привличаме 
актуални и световно признати изпълнители и музиканти, но ще продължим да 
осигуряваме възможности за изява и старт на млади и талантливи силистренски 
творци. 

 
• Ще наситим културния календар със събития на открито, градски 

празници и фестивали. 
• Община Силистра, дирекция „Хуманитарни дейности“, отдел “Култура“ 

ще продължи да развива платформата за сътрудничество между културния сектор, 
институциите и бизнеса. Дуросторум–Дръстър–Силистра – преславна, древна и 
модерна културна крепост на река Дунав, съхранена и обичана, източник на 
вдъхновение и познание 

• Силистра се утвърждава като творческа, иновативна община в областта 
на културата, гостоприемна към най-добрите образци на изкуството и културата, към 
достиженията на местни и регионални формации и творци 

• Силистра – европейски фестивален град, с творчески дух, културна 
идентичности и традиции 

 
• Международни културни прояви 
- Международният детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с 

днешното приятелство” 
- Единственият в България Летен европейски университет се провежда с 

домакинството на Община Силистра. 
 
• Национални прояви 
- Национален конкурс „С песните на Васила Вълчева”; 
- Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени” - 

Силистра; 
- Национален конкурс за поезия ”Любовта е пиянство или пиянство от любов”; 
- Национален фестивал на кукерите в с. Калипетрово; 
- Музикален конкурс „С песните на Георги Жеков” в с. Айдемир; 
- Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” в с. Сребърна; 
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- Национален пленер по изобразително изкуство „Човек и природа” във Ветрен, 
с тематична изложба на творби от пленера; 

- Първи фестивал на народните занаяти – Силистра -2015 
 
• Регионални културни прояви 
- Регионален фестивал на изявени изпълнители и инструменталисти на 

добруджанския фолклор „Славеите на Добруджа”; 
- Традиционен празник на кукерите и маските – Айдемир; 
- Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна. 
 
•  Ще продължим да реализираме общински културни прояви със значим 

ефект за хората в Община Силистра: 
- Реализация на програмите: „Пред олтара на свободата”, посветена на 10-ти 

февруари – Освобождението на Силистра 
- „Пролетни игри и песни” – традиционен общински преглед на читалищните 

художествени състави на различните етноси; 
- Програма „Майски празници на културата”, 9 май - Ден на Европа и Ден на 

победата; 
- Програма „Празнични дни на Силистра - Кръстовден”; тържествено 

отбелязване на 180 години от рождението на възрожденеца и кмет на Силистра – 
Гено Чолаков;  

- „Празници на българския дух и традиции”, посветени на 1 ноември – Ден на 
народните будители 

- Програма „Коледна звезда за Силистра” с ежегоден конкурс за най-
въздействаща коледна украса; 

 
• - Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с актрисата 

Илиана Балийска;  
• конкурс за номиниране на „Рицар на добротворчеството” за деца с 

награждаване от кмета на Община Силистра;  
• - Празници в с. Айдемир, Калипетрово, Смилец, Бабук, Срацимир, проф. 

Иширково, Богорово ,Българка, Полк. Ламбриново и др.; 
•  Празник на пролетното равноденствие и алианите „Невруз” в с. 

Брадвари; 
•  Празник „Пъстра добруджанска трапеза” в с. Полк. Ламбриново; 

Общоградски ритуал за запалване на коледно-новогодишните светлини „Около 
елхата”; 

•  Вълшебни работилница с деца: за боядисване на великденски яйца и 
коледна – за изработване на сурвакници, Фестивал на коледарските групи и 
коледарско надпяване, 

•  рок концерт: „Рок подскок около елхата” с участието на силистренски 
рок групи и др. 

• - Програма „Дунав – река на приятелството и диалога” с разнообразни 
културни прояви по случай Международния ден на река Дунав; Дунавски събор на 
художествените колективи от клубовете на инвалида и пенсионера;  

10 
 



• Ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация “Дъга на 
толерантността“, посветен на Международния ден на етническата толерантност с 
участието на над 50 ученици и преподаватели; 

• - Традиционна викторина на тема: “Какво знаем за Таньо войвода?” и 
организиране на четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”; 

• - Организиране на викторина и двудневен поход “По пътя на Шейх 
Бедреддин” във връзка с “Международния ден на толерантността”; 

• Концерти на утвърдени български изпълнители и художествени 
формации с високо качество на предлагания културен продукт: 

• Създаване на условия и подкрепа за художествените изяви на 
творческите формации и талантите от всички поколения  

• Община Силистра, Отдел „Култура” работят с всички творчески 
формации. Постоянно е взаимодействието с: Музикална студия „До Ре Ми”, Вокална 
студия „Мегатон”, Вокална група „Бяло, зелено, червено”, детски и младежки 
театрални състави, Вокална група към ДФФ „Добруджанче”, В2 Балет, Балет 
„Аксел”, Балет „ЛиДенс”, рок групи, фолклорни клубове, Обединен детски комплекс, 
Ученически парламент, Фондация „Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; 
Дружество на Съюза на българските художници, народни читалища, Литературно 
сдружение „Реката и приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера и др. 

• Проекти в областта на културата 
 
 
 
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
• Взаимодействието с всички културни институти /осем културни 

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

• С 23 народни читалища се осъществява професионално, на експертен 
принцип за популяризиране на богатото културно наследство, културните ценности и 
творчески достижения. 

 
ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН МАРКЕТИНГ 
• Община Силистра ще продължи да провежда активна кампания за 

популяризиране на града ни като привлекателно място за отдих и забавления, като 
дестинация за културен, концертен, фестивален, екологичен, религиозен и други 
видове туризъм. 

• Ще работим във все по-тясно сътрудничество с местните туроператори, 
така че съвместно да създадем стимули за туристите да прекарват повече време в 
Силистра, Сребърна и околностите. Това ще донесе ползи за местната икономика и 
ще повиши конкурентоспособността на сектора. 

• Ще провеждаме тематични културни събития. 
• Ще Изработим имиджов клип за общината ще продължим да 

разработваме атрактивни информационни печатни, аудио и видео материали. 
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• Ще създадем общност от „Посланици- силистренци“ - успели наши 
съграждани и приятели на града, които чрез своята дейност допринасят за 
положителния имидж на Силистра в България и чужбина. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
На територията на Община Силистра работят една Детска кухня и четири 

Детски ясли, от които три на територията на гр. Силистра и една в с. Айдемир кв. 
Деленки. Функционират две яслени групи в ОДЗ: една в ОДЗ “Нарцис” гр. Силистра 
и една в ОДЗ „Мир” с. Айдемир. 

Детска ясла №1 „Здравец” 
Детска ясла №4 „Детска радост”  
Детска ясла №6 „Бодра смяна” 
Детска ясла №9 „Ален мак” 
с. Айдемир, кв.”Деленки”, ул.”Лазурна” 5а 
 
Във детските ясли са осигурени добри условия за правилното отглеждане и 

възпитание на децата, както и квалифициран персонал, който се грижи за тях. 
В детските градини и училищата са разкрити 34 здравни кабинета. Всички 

кабинети са обзаведени и оборудвани, съгласно изискванията на нормативната 
уредба. Здравните кабинети са снабдени с необходимите лекарства и документация. 
Подменено е обзавеждането в 5 кабинета. Закупени са материали и постелен 
инвентар. Във всяко детско и учебно заведение има подготвена и се реализира 
програма за здравна промоция. 

 
• Ще продължим да стопанисваме с особена грижа сградите на 

действащите 4 детски ясли, като поетапно ще обновим обзавеждането на яслените 
групи - всяка година ще подновяваме обзавеждането и оборудване на 1 яслена група. 

• Ще инвестираме в повишаване на професионалната квалификация на 
работещите медицински специалисти в общинско здравеопазване - детски ясли и 
здравни кабинети. 

 
СПОРТ 
Община Силистра ще продължи да финансира и подпомага редица спортни 

събития с регоинално и национално значение. 
• Републикански турнир по карате киокушин. 
• Републикански турнир по канадска борба за хора с увреждания. 
• Републикански турнир по лека атлетика за хора с увреждания. 
• Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие. 
• Открит турнир по спортни танци. 
• Републикански шампионат по автокрос – Силистра 1 
 
НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ И МАСОВ СПОРТ 
•  Ще продължи да обновяваме кварталните спортни игрища със свободен 

достъп за ползване. 
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• Ще продължим с изграждането на площадки за фитнес на открито 
• Ще продължим да инвестираме в подобряване състоянието на спортните 

зали и игрищата в дворовете на общинските училища и детски градини. 
 
ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• Ще продължим с реновирането на Стария стадион - тревната настилка, 

както и на ограждението 
• Ще направим основен ремонт на стадион “Луй Аейр”. 
• Ще привлечем европейско финансиране за изграждане на модерно 

рибарско селище 
 
 

 
 
ИКОНОМИКА И БИЗНЕС 
•  Наш приоритет през следващите 4 години ще бъде привличането на 

стратегически инвестиции от страната и чужбина, които ще допринесат за 
разкриването на нови работни места, както и за повишаването на работните заплати и 
стандарта на живот. 

• Ще подпомагаме малкия и среден бизнес, като ще насърчаваме 
екологично чистите и високотехнологичните производства, носещи висока добавена 
стойност. 

• Ще осигурим подкрепа за компании, които проявяват интерес да развиват 
перспективни и нововъзникващи индустрии в областите на информационните и 
комуникационните технологии и изнесените бизнес услуги (аутсорсинг). 

• АКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ 
• Благодарение на създадения експертен капацитет, както и на натрупания 

опит в управлението на европейски проекти през изминалите 4 години, ще 
продължим да привличаме средства от еврофондовете. 

• Вече разполагаме с готови проекти на стойност над 17 900 млн. лева, с 
реализацията на които през следващия мандат ще продължим подобряването на 
градската среда, както и на транспортната, образователната, социалната и културната 
инфраструктура. 

 
1. ФИНАНСИ 

 
 ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА  
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
Ще продължим с прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно усвояване 

на финансовия ресурс, приоритетно финансиране на основните социални отговорности, 
спазване на строга финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на 
бюджета за  стабилно финансово състояние на общината. 
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• Предприемане на законови действия за събиране на просрочените вземания от 
физически и юридически лица и намаляване размера на неразплатените задължения на 
общината; 
• Осъществяване на строг контрол и одити на второстепенните разпоредители с 

финансови средства; 
• Предприемане на комплекс от мерки  за ограничаване на бюджетните разходи и 

подобряване на контрола по разходване на бюджетните средства, в т.ч.: 
преструктуриране на бюджетните дейности и звена, преглед и актуализиране на 
структурата на общинската администрация, както на лимитите и нормативите за 
нейната издръжка; 
• Създаване и поддържане на публичен регистър на длъжниците на община 

Силистра; 
• Предприемане на спешни мерки за повишаване на събираемостта на местни данъци 

и такси; 
• Подобряване на качеството на обслужване на граждани и фирми от общинска  

администрация, чрез внедряване на нов софтуер с цел постигане на по-голяма 
ефективност; 
• Повишаване прозрачността към данъчно задължените лица, като им се осигури 

интернет достъп до лична информация в реално време; 
Увеличаване на приходите от разпореждане с общинска собственост 
 
 
 Ще продължим стриктната дейност на дирекция "Финанси", като част от 

структурата на Община Силистра, е насочена от една страна към постоянно 
повишаване ефективността в обслужването на гражданите, което да стимулира  
доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на 
действия за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. 
Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на 
местните данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община 
Силистра. Стопанисването и повишаването на приходите от общинската собственост 
са също в приоритетите на дирекцията.  

Дирекция "Финанси", с отдели "Бюджет и финанси", "Счетоводство и контрол", 
"Местни данъци и такси" и „Разпореждане с общинска собственост“ , за посочения 
период ще продължи да отчита извършени дейности по видове. 

 
Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране. 
 
Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за 

установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии, както по местни 
данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по 
разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се 
генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат 
напомнителни покани за доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на 
информация от Пътна полиция и Агенция по вписвания, регулярно се изпращат 
съобщения за недекларирани имоти и превозни средства. Извършват се проверки за 
вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 

14 
 



Увеличават се дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително 
събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни 
съдебни изпълнители. 

 
 
 
МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
 
• Подобряването на условията на живот в малките населени места на 

територията на Община Силистра ще продължи да бъде наш приоритет! 
• Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на кметовете и 

кметските наместници и ще ги подкрепяме при реализирането на проекти, които са в 
интерес на местните общности. 

• Ще продължим с още по-ускорени темпове да рехабилитираме 
общинската пътна инфраструктура. Ще асфалтираме уличната мрежа, ще изградим 
нови тротоари и пешеходни зони. Ще поставим пътни табели и камери за наблюдение 
на възлови точки. 

• Ще подновим уличното осветление с нови енергоспестяващи осветителни 
тела. 

• Ще привлечем европейско финансиране за проектиране и изграждане на 
канализационни системи. 

• Ще реновираме свободни общински сгради с цел превръщането им в 
центрове за извършване на медико-социални и културно-образователни дейности. 

• Ще продължим да ремонтираме и да изграждаме нови детски и спортни 
площадки, игрища и зали за тренировки. 

• Още по-активно ще подкрепяме усилията на кметовете и кметските 
наместници за облагородяването и поддържането на обществените места – училища, 
детски градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, 
гробищни паркове. 

• Ще подобрим качеството на обслужване в обществения транспорт и ще 
направим междуселищните линии по-удобни и достъпни за пътуващите. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИРЕКЦИЯ“ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 
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№ Обект/Дейност Очакван 
резултат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
"Дунавски център за 
спорт и култура" 

Изграждане 
на мо-дерна 
и 
енергоефек-
тивна 
многофункц
и-онална 
сграда в                   
гр. 
Силистра. 

1. Изготвяне на 
комплексен проект 
за инвестиционна 
инициатива /КПИИ/.                  
2. Съгласуване, 
одобряване и 
издаване на РС, във 
фаза идеен проект.                             
3. Закупуване на 
терен с цел изграж-
дане на залата.                                
4. Проучване 
възможностите за 
финансиране 

1. Проучване 
възможности
те за 
финансиране
. 

2. При 
наличие на 
финансиране 
/инженеринг 
или ПЧП/ 
изработване 
на 
инвестиционе
н проект във 
ваза работен 
проект/                                 

 

Изпълн
ение на 
проекта 
в 
случай 
на 
финанс
иране 

  

2 

ПУП - ИПРЗ на УПИ 
ІІ-за храм, кв. 43 по 
плана на ЦГЧ - гр. 
Силистра 

Създаване 
на градо-
устройствен
а основа за 
обособяван
е на зона 
със сгради 
за 
обществено 
обслуж-
ване и храм 

Процедиране на 
ПУП - ИПРЗ 

Възлагане 
изготвянето 
на 
инвестиционе
н проект за 
благоустрояв
ане на 
района 

    

3 

Обществено 
обслужваща сграда в 
УПИ ІІ-за храм "Св. 
Георги", кв. 43 по 
плана на ЦГЧ - гр. 
Силистра 

Изграждане 
на модерна 
сграда с 
няколко 
общест-
вени 
функции с 
подземен 
гараж, в 
който да се 
помещават 
автомобили
те на 
Община 
Силистра 

1. Възлагане 
изработването на 
инвестиционен 
проект                           
2. Проучване 
възмоностите за 
финансиране 
(инженеринг или 
ПЧП) 

1. Проучване 
възможности
те за 
финансиране 
/инж. или 
ПЧП/.  

2. Изготвяне 
на ИИ за 
обществе-
нообсл. 
сграда и  
благоустрояв
ане на 
района 
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4 Тръбен кладенец в 
Дунавски парк 

Изграждане 
на кладенец 
с цел 
напояване 
на целия 
Дунавски 
парк и 
намаляване 
разходите 
за вода  

Почистване и про-
дълбочаване на 
сон-дажа, 
монтиране на 
помпа. Изграждане 
на връзка със същ. 
система за 
напояване на парка. 

      

№ Обект/Дейност Очакван 
резултат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Канализация на ул. 
"Константин Иречек",               
гр. Силистра 

Включване 
на имо-тите 
в 
канализаци
я-та на гр. 
Силистра 

Актуализиране на 
инвестиционния 
проект 

 Проучване 
възможности
те за 
финансиране 

    

6 
Засаждане на нови 
дървета и храсти в 
гр. Силистра 

Подобряван
е на 
градската 
среда. 

І-ви район -                   
ул. "Москва" и част 
от ул. "Седми 
септември" 

ІІ-ри район -                 
бул. 
"Македония" 

ІІІ-ти 
район -                  
бул. 
"Македо
ния" 

Oпре
делен
и 
зелен
и 
площ
и от І, 
ІІ, ІІІ и 
ІV 

7 

Почистване на 
отводнителни канали 
и канавки на 
територията на 
община Силистра 

Предотврат
яване на 
щети от 
дъжд и 
наводнения 

Почистване на 
отводнителните 
канали 

Почистване 
на 
отводнителни
те канали 

Почиств
ане на 
отводни
телните 
канали 

Почис
тване 
на 
отвод
нител
ните 
канал
и 

8 
Система за улично 
осветление на 
община Силистра 

Изграждане 
на нова 
модерна и 
енергоефек
тивна 
система за 
изкуствено 
улично 
осветление 

1. Обследване на 
уличното 
осветление на гр. 
Силистра                       
2. Проучване 
възможностите за 
финансиране 

1. Възлагане 
изготвянето 
на 
инвестиционе
н проект за 
изграждане 
на нова 
система за 
ул. 

 1. 
Обслед
ване на 
ул. 
Осветле
-ние на 
селата 
в 
община
та              
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осветление 2. 
Изгражд
ане на 
система
та за ул. 
осветле
ние в 
града 

9 

Обособяване на 
терени за открити 
паркинги в гр. 
Силистра 

Подобряван
е на 
градската 
среда и 
движението 
на 
гражданите 

Проучване 
възможностите на 
терените в града 

 Възлагане 
из-
работването 
на 
инвестиционе
н проект 

 Изграж
дане   

10 
Ремонт на тротоари и 
междублокови 
простанства 

Подобряван
е на 
градската 
среда и 
движението 
на 
гражданите 

Подобряване на 
град-ската среда и 
движе-нието на 
гражданите 

Подобряване 
на градската 
среда и 
движението 
на 
гражданите 

Подобр
яване 
на 
градска
та 
среда и 
дви-
жението 
на 
граждан
ите 

Подо
брява
не на 
градс
ката 
среда 
и дви-
жение
то на 
гражд
аните 

11 
Ремонт на уличната 
мрежа на община 
Силистра 

Ремонт на 
уличната 
мрежа на 
община 
Силистра 

Ремонт на 
компроме-тирани 
участъци от 
уличната мрежа на 
община Силистра 

Ремонт на 
ком-
прометирани 
участъци от 
уличната 
мрежа на 
община 
Силистра 

Ремонт 
на 
компро
метиран
и 
участъц
и от 
уличнат
а мрежа 
на 
община 
Силистр
а 

Ремо
нт на 
компр
омети
рани 
участ
ъци 
от 
уличн
ата 
мреж
а на 
общи
на 
Силис
тра 

№ Обект/Дейност Очакван 
резултат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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12 
Ремонт на IV-класна 
пътна мрежа в 
община Силистра 

Ремонт на 
IV-класна 
пътна 
мрежа в 
община 
Силистра 

Ремонт на 
компроме-тирани 
участъци от IV-
класна пътна мрежа 
в община Силистра 

Ремонт на 
компрометир
ани участъци 
от IV-класна 
пътна мрежа  

Ремонт 
на 
компро
метиран
и 
участъц
и от IV-
класна 
пътна 
мрежа  

Ремо
нт на 
компр
омети
рани 
участ
ъци 
от IV-
класн
а 
пътна 
мреж
а 

13 

Възстановяване на 
хоризонтална 
маркировка по 
пътната                         
инфраструктура в 
община Силистра 

Възстановя
ване на 
хоризонтал
на мар-
кировка на 
новоас-
фалтиранит
е учас-тъци 
от пътната 
инфраструк
тура 

Възстановяване на 
хоризонтална 
маркировка на 
новоасфалтираните 
участъци от пътната 
инфраструктура 

Възстановяв
ане на 
хоризонтал-
на 
маркировка  

Възстан
овяване 
на 
хоризон
тал-на 
маркиро
вка  

Възст
ановя
ване 
на 
хориз
онтал
-на 
марки
ровка  

14 
Почистване и 
разширяване на 
банкети 

          

15 

Кръгово кръстовище 
на улици "Стефан 
Караджа", "Симеон 
Велики" и "Патриарх 
Дамян"                
(пред банка ДСК) 

Подобряван
е на 
движението 
на 
кръстошище
то 

1. Актуализиране на 
инвестиционния 
проект                            
2. Търсене на въз-
можности за финан-
сиране на СМР 

Изграждане     

16 
Разширение на 
Гробищен парк - 
Силистра 

  
Изпълнение на 
строителството   

Отчужд
аване 
на 
последн
ите 29 
дка 
(съглас
но ПУП) 

1. 
Възла
гане 
израб
отван
ето на 
ИП и 
изгра
ждане
. 

2. 
Възла
гане 
израб

19 
 



отван
ето на 
ПУП – 
ИПРЗ 
за 
разши
рение  

17 
Разширение на 
Гробищен парк - 
Калипетрово 

  

1. Възлагане изгот-
вянето на инвест-
иционен проект                                     
2. Съгласуване и 
издаване на РС  

Изграждане     

18 
Разширение на 
Гробищен парк - 
Айдемир 

  

1. Възлагане изгот-
вянето на ИП                                     
2. Съгласуване и 
издаване на РС  

Изграждане     

№ Обект/Дейност Очакван 
резултат 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

Площадка за 
безвъзмездно 
предаване на 
отпадъци от 
домакинствата, вкл. и 
опасни отпадъци 

Изпълнение 
на 
ангажимент
ите на 
Кмета на  
общината 
съгласно 
ЗУО 

Възлагане 
изготвянето на ИП 

Изграждане 
на 
площадката 

    

20 

Площадка за 
съхранение и 
третиране на 
строителни отпадъци 

Изпълнение 
на 
ангажимент
ите на 
Кмета на  
общината 
съгласно 
ЗУО 

        

21 
Клетка 4 на 
Регионално депо за 
битови отпадъци 

Осигуряван
е на 
условия за 
бъдещо 
депониране 
на отпадъци 

1. Изготвяне на ТЗ 
за изработването на 
ИП   2. Възлагане 
изработването на 
ИП и съгласуване 
на проекта 

1. Издаване 
на РС                        
2. Проучване 
възможности
те за 
финансиране             
3. Възлагане 
изпълнение 
най-късно до 
среда-та на 

 Изпълн
ение   

20 
 



2017 г. 

22 
Закриване на Клетка 
1 на Регионално депо 
за битови отпадъци 

Закриване 
на 
запълненат
а             
Клетка 1 

1. Възлагане изгот-
вянето на ТЗ за 
изпълнение на ИП                                       
2. Избор на 
изпълни-тел на 
закриването 

Изпълнение 
на проекта за 
закриване 

   

23 

Закриване и 
рекултивация на 
сметища в община 
Силистра 

Закриване 
на нере-
гламентира
ните 
сметища в 
община 
Силистра, 
неотгова-
рящи на 
норматив-
ните 
изисквания 

 Голяма част са 
"саморекултивирани
". Ако има 
инициатива от 
РИОСВ - Русе, 
могат да се обявят 
за такива и да 
нямат нужда 
закриване. 

      

24 

Актуализиране на 
програ-мата за 
управление на 
отпадъците в община 
Сс 

Изпълняван
е на 
задължения
та по  чл. 52 
от ЗУО  

 Възлагане 
изготвянето й       

25 

Актуализуране на 
програмата за 
опазване на околната 
среда в община 
Силистра 

  Възлагане 
изготвянето й       

№ Обект/Дейност 
Очакван 
резултат 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 

Морфологичен 
анализ на битовите 
отпадъци, 
образувани на 
територията на 
община Силистра 

Изпълнение 
на 
ангажимент
ите на 
Кмета на  
общината 
съгласно 
ЗУО 

Възлагане 
изготвянето му 

      

21 
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Изграждане на 
инсталация за 
сепариране и 
компостиране на 
битови отпадъци в гр. 
Силистра 

Въвеждане 
в нормален 
режим на 
работа на 
инсталация
та 

 Въвеждане в 
експлоатация       

28 

Експониране на 
архитектурни и 
археологически 
паметници на 
територията на 
община Силистра 

По-добра 
достъп-ност 
и 
информира-
ност на 
гражданите 
за 
паметницит
е на 
културата; 
Повиша-
ване на 
туристи-
ческия 
интерес 

 Възлагане на 
работен проект - І-
ви етап 

 1. Възлагане 
изпълнениет
о на І-ви етап                             
2. Възлагане 
на работен 
проект за ІІ-
ри етап 

    

29 

Конструктивно 
укрепване, 
консервация и 
реставрация на 
Художествена 
галерия - Силистра 

Запазване 
на сградата 
на 
Художестве
на галерия - 
Силистра 

Вземане на 
решение относно 
бъдещото 
стопанисване и 
функции на 
сградата 

      

30 

Изграждане на 
отводнителна 
канализация и 
съоръжения към нея -            
с. Проф. Иширково 

Предотврат
яване на 
наводнения 

 Проучване 
възможностите за 
финансиране 

      

31 
План за улична 
регулация в цифров 
и графичен вид 

Подобряван
е на 
администра
тивните 
услуги на 
Община 
Силистра 

  

Възлагане 
изработванет
о й за ЦГЧ -                  
гр. Силистра 

Възлага
не 
изработ
ването 
на 1/2 
част от 
Плана 
за 
регулац
ия за 
2/3 от с. 
Айдеми
р 

Възла
гане 
израб
отван
ето на 
1/2 
част 
от 
Плана 
за 
регул
ация 
за 2/3 
от с. 
Айде

22 
 



 
 

мир 

32 
Специализирана 
карта на                       
гр. Силистра 

Подобряван
е на 
администра
тивните 
услуги на 
Община 
Силистра 

Възлагане 
изготвянето й за 
ЦГЧ - гр. Силистра 

  

Актуали
зиране 
на 
специал
изи-
рана 
карта за 
2/3 от 
урб. 
тери-
тория 
на              
с. 
Айдеми
р 
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