
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 11 

от 

Заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра 

гр. Силистра, 20.05.2015 г. 

 

На 20.05.2015 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация 

Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) на област Силистра.  

 

 На заседанието присъстваха членове на Съвета, или техни упълномощени 

представители с изключение на д-р Димитър Стефанов - кмет на община Тутракан, г-н 

Сейфи Салим – председател на Общински съвет Главиница, г-н Данаил Николов – 

председател на Общински съвет Тутракан, г-жа Моазес Мехмед - председател на 

Общински съвет Ситово, г-н Пламен Ангелов – представител на Асоциацията на 

индустриалния капитал - Силистра, г-н Емил Костурков - представител на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България и г-н Стоян Бонев - областен управител на област 

Силистра. 

Със Заповед № РД-21-15/19.05.2015 г. на Областен управител на област Силистра,  

за ръководител на заседанието беше определен заместник областния управител - г-жа 

Янка Господинова, която направи проверка на кворума, като от общо 24 членове 

присъстваха 17. Г-жа Господинова съобщи, че е на лице необходимия кворум и откри 

заседанието, като напомни, че на основание чл. 10, ал. 3 от Правилника за организацията 

и дейността на областните съвети за развитие предложения от членовете на ОСР за 

включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят непосредствено преди 

неговото гласуване и обяви проекта на дневния ред. С пълно мнозинство „ЗА”, от 

гласовете на присъстващите беше приет следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане и одобряване на инвестиционни проекти на общините от област 

Силистра, във връзка с разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа 

на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 

Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

 

2. Разни. 
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По първа точка от дневния ред,  г-жа Господинова обясни, че обсъждането и 

одобрението на предложенията за инвестиционни проекти на общините от област 

Силистра е във връзка с целенасочената инвестиционна програма, която се разработва в 

изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република 

България за периода 2014-2018 г. и по конкретно Приоритет 13.1. „Преодоляване на 

икономическата изостаналост на отделни райони в страната - целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, 

Родопите и други погранични, планински и полупланиски слабо развити райони“, след 

което  даде думата на представителите на съответните структури за представяне на 

проектните предложения, като уточни, че след прочитане на пълните списъци за дадената 

община, същите комплексно да бъдат подложени на обсъждане и гласуване за одобрение. 

Първите предложения за инвестиционни проекти представи г-жа Узунска - кмет на 

община Алфатар. Тя изтъкна, че предложенията са залегнали в Общинския план за 

развитие на общината и направи малки доуточнения по два от проектите. 

След направените корекции, ръководителя на заседанието предложи да се пристъпи 

към гласуване за одобрение на представените предложения за инвестиционни проекти на 

община Алфатар. 

След гласуването, членовете на Съвета единодушно приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Алфатар по приложения опис (Приложение №1), 

който е неразделна част от протокола. 

Следващата презентация беше направена от г-н Димо Илиев - представител на община 

Главиница. Той изложи проектните предложения на общината, не последваха въпроси и 

по настояване на г-жа Янка Господинова се премина към гласуване. С пълно мнозинство 

„ЗА”, от гласовете на присъстващите беше прието следното  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Главиница по приложения опис (Приложение 

№2), който е неразделна част от протокола. 

Думата взе кметът на община Дулово - д-р Юксел Ахмед, които представи проектните 

предложения на община Дулово и изтъкна, че същите са залегнали в Общинския план за 

развитие и в по-голямата си част влизат в сферата на обхват на Програмата за развитие на 

селските райони. Не последваха въпроси и заместник областния управител предложи да се 

пристъпи към гласуване. След гласуването, членовете на Съвета единодушно приеха 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 3 
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Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Дулово по приложения опис (Приложение 

№3), който е неразделна част от протокола. 

Г-жа Господинова даде думата на г-жа Мая Бочева - заместник-кмет на община 

Кайнарджа, за презентация по първа точка от дневния ред. Представени бяха проектните 

предложения на общината, като г-жа Бочева предложи към тях да се добави и ново 

проектно предложение  - за въвеждане на електромобили и зарядни станции за тях, в 

общинския транспорт на община Кайнарджа.  

Г-жа Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, зададе въпрос за общата 

стойност на проекта и разположението на зарядните станции, а г-жа Лазарова - зам.-

председател на СТПП - към кого ще бъдат насочени услугите, резултат от реализирането 

на проекта. 

Г-жа Бочева отговори, че в зависимост от броя на автомобилите и зарядните станции 

ще бъдат направени точните изчисления и че услугата е насочена към социалните 

заведения и патронажи.  

Г-жа Господинова предложи да се пристъпи към гласувате на проектните предложения 

с така направените допълнения. След гласуването с пълно мнозинство „ЗА”, 

присъстващите приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Кайнарджа по приложения опис (Приложение 

№4), който е неразделна част от протокола. 

 

 

След приемане на решението ръководителя на заседанието, поради отсъствието на 

представител на община Тутракан, даде думата на г-н Николай Петров - младши експерт 

от Областна администрация Силистра, да представи проектните предложения на 

общината. След представянето на проектите не последваха въпроси и се пристъпи към 

гласуване. 

След гласуването, членовете на Съвета единодушно приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № 5 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Тутракан по приложения опис (Приложение №5), 

който е неразделна част от протокола. 

 

За представяне на предложенията за инвестиционни проекти на община Силистра, 

думата беше дадена на г-жа Йорданка Владимирова - директор на дирекция „Икономика“ 

в община Силистра. Тя изтъкна, че са редуцирали предложенията си само до тези, които 

са в етап на готовност, след което ги представи. 
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Г-жа Славянка Василева зададе въпрос за това, какви дейности са предвидени по 

проекта за енергийна ефективност и кои училища ще бъдат ремонтирани. 

Г-жа Владимирова цитира имената на училищата и отбеляза, че всички дейности по 

санирането и смяната на дограма ще бъдат извършени за цитираните обекти. 

Не последваха повече въпроси и г-жа Господинова предложи да се пристъпи към 

гласувате на проектните предложения с така направените допълнения. След гласуването с 

пълно мнозинство „ЗА”, присъстващите приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Силистра по приложения опис (Приложение №6), 

който е неразделна част от протокола. 

Последен предложенията за инвестиционни проекти представи г-н Драгомир Иванов - 

зам.-кмет на община Ситово. Не последваха въпроси и се пристъпи към гласуване. 

След гласуването, членовете на Съвета единодушно приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № 7 

Областния съвет за развитие на област Силистра одобрява предложенията за 

инвестиционни проекти на община Ситово по приложения опис (Приложение №7), 

който е неразделна част от протокола. 

 По втора точка от дневния ред не постъпиха предложения на теми за обсъждане и 

с това дневния ред беше изчерпан. Г-жа Господинова уведоми присъстващите че  на 

основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети 

за развитие,  протоколът с приетите решения ще бъде изпратен на членовете на съвета, на 

регионалния съвет за развитие и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и закри заседанието. 

   

 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

 

Заместник-председател на Областния съвет за развитие  

на област Силистра 

 

 

Протоколист:  

Жулиан Раданов  

Секретар на ОСР на област Силистра 
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Приложение № 1 
 

 

Наименование на проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще се 

изпълнява 

 

 

(Отговорна 

структура) 

Прогнозна 

стойност 

 

Период на изпълнение 

Очаквано 

въздействие/резултати от 

изпълнението на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма 

(моля посочете 

коя) 

14 15 16 17 18 19 20 

Въвеждане на нови и модерни 

технологии 

Бизнес структури 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на средата за 

правене на бизнес и 

подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес. 

Подкрепа за активиране на 

общинската икономика чрез 

развитие на селско 

стопанството и туризма. 

Опазване на околната среда, 

подобряване на енергийната 

ефективност. 

ЕСИФ, 

МИЕ, 

ИАНМСП 

Провеждане на обучения за 

придобиване на предприемачески и 

бизнес умения 
Бизнес структури, 

Община Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Съхраняване и развитие на 

човешкия фактор. 

Подобряване качеството на 

живот на населението и 

повишаване на заетостта. 

МТСП, 

ОП РЧР, 

ИАНМСП 

Поддържане на актуална информация 

за свободни общински и сгради на 

интернет страницата на общината. 
Община Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Подкрепа за активиране на 

общинската икономика чрез 

развитие на селско 

стопанството и туризма. 

- 

Увеличаване на трайните насаждения Земеделски 

производители 

Браншови 

организации 

20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подкрепа за активиране на 

общинската икономика чрез 

развитие на селско 

стопанството и туризма. 

ДФЗ,ПРСР, 

НСМ 



 

  

Развитие на зеленчукопроизводството Земеделски 

производители 

Браншови 

организации 

20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подкрепа за активиране на 

общинската икономика чрез 

развитие на селско 

стопанството и туризма. 

ДФЗ, ПРСР, 

НСМ 

Изграждане на модерни ферми за 

биологично земеделие Земеделски 

производители  

Браншови 

организации, 

Община Алфатар 

60 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подкрепа за активиране на 

общинската икономика чрез 

развитие на селско 

стопанството и туризма. 

Опазване на околната среда, 

подобряване на енергийната 

ефективност. 

ДФЗ, ПРСР, 

НСМ 

Разработване на проект за 

производство на екобрикети 

Земеделски 

производители 

Браншови 

организации,НПО,

Община Алфатар 

60 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Разнообразяване на 

земеделските култури 
ДФЗ, 

ПРСР,ОПИК 

Разработване на проект за отглеждане 

на етерично маслени и лекарствени 

култури и билки върху ерозирали 

общински земи 

Земеделски 

производители  

Браншови 

организации,НПО 

20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подпомагане развитието на 

устойчиво и 

високотехнологично селско 

стопанство 

ДФЗ, ПРСР 

Насърчаване  сдружаването на 

производителите и кооперирането на 

участниците във веригата за 

реализация на земеделски продукти и 

храни 

Земеделски 

производители 

Браншови 

организации,НПО 

1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подпомагане развитието на 

устойчиво и 

високотехнологично селско 

стопанство 

ДФЗ, 

ПРСР,НСМ 

Залесяване на пустеещи и на не 

земеделски земи 

Община Алфатар, 

Държавни 

структури 

60 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Балансирано и устойчиво 

стопанисване на горите 
Община 

Алфатар,ПРСР 

Подобряване на превенцията срещу 

горски пожари и др. 

Община Алфатар, 

Държавни 

структури 

6 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Балансирано и устойчиво 

стопанисване на горите 
Община 

Алфатар,ПРСР 

Проектиране и изграждане на 

екопътеки и велоалеи/подържане на 

съществуващи пътища/ 

Община Алфатар 15 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Насърчаване на местната 

общност към предлагане на 

туристически услуги. 

Община 

Алфатар,ПРСР,

ПУДООС 

Ремонтиране,реставрация и 

консервация на културни,исторически 

и туристически обекти 

Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Формиране на творческа 

памет и национално 

самочувствие в местното 

МК, Община 

Алфатар,ПРСР, 



 

  

население 

Изграждане  на съоръжения за достъп 

до съществуващи туристически обекти 
Община Алфатар 10 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Създаване на достъпна среда 

до културните институции за 

всички граждани и гости на 

Общината. 

МК, Община 

Алфатар,ПРСР 

Прилагане и актуализиране на 

маркетингова стратегия за развитие на 

туризма 
Община Алфатар 4 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Насърчаване развитието на 

икономическия сектор чрез 

развитие на туризма   

Община 

Алфатар,ПРСР,

ПУДООС, 

ЕСИФ 

Насърчаване на местната общност към 

предлагане на туристически услуги 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Развитие на вътрешния 

потенциал на общината и 

укрепване на местната 

идентичност, насърчаване на 

равните възможности за 

осигуряване на по-висок 

жизнен стандарт на местното 

население 

Община 

Алфатар,НСМ, 

Концепция за популяризиране на 

местния туристически потенциал 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Използване на 

възможностите на 

оперативните програми и 

други такива като механизъм 

за допълнително 

финансиране на културните 

институти. 

Община 

Алфатар,МИЕ 

Саниране на сградния фонд 

Община Алфатар, 

Учебните заведения 

 

60 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Изграждане на жизнена 

среда в учебните заведения – 

удобна, естетична и 

психологически комфортна. 

Община Алфата, 

ОПНОИР, 

Проект „Красива 

България, 

ЕИП  

Обновяване на спортните площадки 

със спортни съоръжения, съобразени с 

новите стандарти и изисквания; 

Община Алфатар 

 
10 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Развитие и благоустрояване 

на населените места за 

повишаване  стандарта на 

обитаване 

Община 

Алфатар, 

ММС, ОПНОИР 



 

  

Изграждане на площадки за обучение 

на децата и учениците по безопасност 

на уличното движение. 
Община Алфатар 

 
10 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Обновяване на спортните 

площадки със спортни 

съоръжения, съобразени с 

новите стандарти и 

изисквания 

Община 

Алфатар, 

ММС, ОПНОИР 

Обезпечаване със съвременни 

технически средства учебните и детски 

заведения; 

Община Алфатар, 

Учебни и детски 

заведения 

2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Мотивиране на населението 

за водене на здравословен 

начин на живот чрез масов 

спорт 

Община 

Алфата,МОН, 

ЦОИДУЕМ, 

ОПНОИР 

Подмяна на амортизираното 

оборудване и обзавеждане; 
Община Алфатар, 

Учебни и детски 

заведения 

6 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване и обновяване 

на съществуващата спортна 

база 

Община 

Алфата,МОН, 

ЦОИДУЕМ, 

ОПНОИР, ММС 

Мотивиране на родителите за 

включване на децата в предучилищна 

подготовка две години преди 

постъпване в първи клас 

Учебни и детски 

заведения Община 

Алфатар 

1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

ЦОИДУЕМ, 

НПО 

Пълноценна социална интеграция на 

деца и ученици, чийто майчин език не 

е български; 

Учебни и детски 

заведения, Община 

Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

ЦОИДУЕМ,МО

Н 

Интегриране на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

в детските и учебни завадения, чрез 

създаване на благоприятна и 

подкрепяща среда за тяхното 

обучение; 

Община Алфатар, 

Учебни и детски 

заведения 

10 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

ОПРЧР, 

Община 

Алфатар, 

ЦОИДУЕМ, 

Мотивация на децата, учениците и 

семействата им за намаляване броя на 

необхванатите и отпаднали от 

образователния процес 

Община Алфатар, 

Учебни и детски 

заведения 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

ЦОИДУЕМ,МО

Н 

 

Приобщаване на родителите към 

училищния живот 
Учебни и детски 

заведения 
1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

- 



 

  

на българската и европейска 

образователна система. 

Включване на децата и учениците в 

извънкласни дейности, съобразно 

възрастта и интересите им; 
Учебни и детски 

заведения 
2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

ЦОИДУЕМ,МО

Н ОПНОИР, 

ММС 

Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти чрез 

ефективна квалификация – обмяна на 

информация, споделяне на опит и 

добри практики 

Учебни и детски 

заведения 
3 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на качеството 

на образователния процес и 

стимулиране на деца и 

ученици с изявени дарби. 

ОП НОИР, 

ЦОИДУЕМ,Нац

ионален 

институт за 

обучение и 

квалификация в 

системата на 

образованието 

Увеличаване употребата на 

информационни и комуникационни 

технологии като инструмент на 

обучение; 

Учебни и детски 

заведения 
1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на качеството 

на образователния процес и 

стимулиране на деца и 

ученици с изявени дарби. 

ЦОИДУЕМ, 

МОН ОПНОИР 

Ефективно взаимодействие с 

родителската общност, училищните 

настоятелства и развитие на 

обществената подкрепа при решаване 

на проблеми и казуси 

Община Алфатар, 

Учебни и детски 

заведения 

2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на качеството 

на образователния процес и 

стимулиране на деца и 

ученици с изявени дарби. 

НПО, 

ЦОИДУЕМ, 

ОПНОИР 

Активно участие на децата и 

учениците в различни форми на 

ученическото самоуправление – 

ученически съвети и ученически 

парламент;  

Учебни и детски 

заведения Община 

Алфатар 

1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на качеството 

на образователния процес и 

стимулиране на деца и 

ученици с изявени дарби. 

Община 

Алфатар , 

НПО 

Създаване на благоприятна среда чрез 

разнообразяване на извънкласните и 

извънурочни форми за развитие на 

децата и учениците с изявени дарби и 

финансово стимулиране на техните 

изяви. 

Община Алфатар 

Учебни и детски 

заведения 

10 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на качеството 

на образователния процес и 

стимулиране на деца и 

ученици с изявени дарби. 

ЦОИДУЕМ, ОП 

НОИР, МОН, 

ММС 



 

  

Сътрудничество на Европейско ниво в 

разработването и обмена на 

иновационни програми, методологии и 

учебни материали, както и споделяне 

на добри практики; 

Учебни заведения 6 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване възможностите 

на образователните 

институции за участие в 

европейски образователни 

проекти 

ОП НОИР, 

ЦРЧР,МОН 

Разширяване на мрежата от контакти с 

европейски партньорски институции. 

Учебни заведения 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване възможностите 

на образователните 

институции за участие в 

европейски образователни 

проекти 

ОП НОИР, 

ЦРЧР,МОН 

Обновяване, ремонтиране и 

осъвременяване на техническото 

оборудване в здравните заведения, 

подобряване на енергийната 

ефективност в тях 

здравни заведения 10 000  

Х Х Х 

   Достъпно здравеопазване и 

профилактика. Подобряване 

на енергийната ефективност 

и насърчаване използването 

на възобновяеми енергийни 

източници. 

ЕСИФ, МЗ 

Разкриване на ЦСРИ Община Алфатар, 

структури на 

министерства 

200 000 

Х Х Х 

    Да се развият алтернативни 

социални услуги за 

предоставяне на резидентна 

грижа в среда, близка до 

семейната за децата, които 

не могат да бъдат 

отглеждани в семейна среда 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет, МТСП, 

ОП РЧР, АСП 

Информационна кампания и достъп до 

услугите, предоставени от ЦОП - 

Силистра за деца и семейства в риск от 

Община Алфатар 

Община Алфатар 200 

Х  Х  Х  Х 

Превенция за деца и 

семейства в риск и грижи за 

деца, изведени от 

специализирани институции. 

Да се осигури подкрепа на 

уязвимите семейства за 

превенция на рисково 

поведение и неглижиране на 

децата. 

Общински 

бюджет, НПО 

Информационна кампания за развитие 

на Приемната грижа в Община 

Алфатар 

Община Алфатар 200 

Х  Х  Х  Х 

Да се осигури подкрепа на 

уязвимите семейства за 

превенция на рисково 

поведение и неглижиране на 

децата. 

Общински 

бюджет 



 

  

Разширяване на програмите, които 

предлагат домашни грижи - Личен 

асистент и Социален асистент за деца с 

увреждания 

Община Алфатар, 

структури на 

министерства 

В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х 

    Осигуряване на условия за 

развитие на децата с 

увреждания, отглеждани в 

семейството. 

- 

Осигуряване на помощни средства 

чрез ДСП по Закона за интеграция на 

хората с увреждания 

Община Алфатар, 

структури на 

министерства 

В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на условия за 

пълноценен и достоен живот 

за хората с увреждания в 

семейна среда и 

разширяване на мрежата от 

услуги в общността 

- 

Ползване услугите на Ресурсния 

център за интегрираното обучение и 

възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

гр.Силистра, разработване на програми 

и проекти за интегрирано обучение 

Учебни и детски 

заведения 

структури на 

министерства 

15 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Превенция за деца и 

семейства в риск и грижи за 

деца, изведени от 

специализирани институции. 

Осигуряване на условия за 

развитие на децата с 

увреждания, отглеждани в 

семейството. 

ОП РЧР, МТСП 

Обучение и квалификация на 

педагогическия персонал за 

преподаване на деца със специално 

образователни потребности 

Учебни и детски 

заведения 

структури на 

министерства,  

2 000 

Х Х   Х  Х 

Осигуряване на равен достъп 

до качествено образование, 

съобразено с изискванията 

на българската и европейска 

образователна система. 

МТСП, ОП РЧР 

Образователни програми и кампании в 

училище и/или в рамките на ЦОП 

и/или МКБППМН за превенция на 

рисково поведение (агресия; насилие; 

отклоняващо се поведение; рисково 

поведение на деца и младежи); 

провеждане на здравна и социална 

просвета против зависимостите; 

лекции и дискусии в часа на класа; 

организиране на хепънинги; между 

училищни прояви и инициативи на 

общинско и областно ниво. 

Община Алфатар 200 

Х  Х  Х  Х 

Програми за превенция на 

рисково поведение при деца 

и младежи. 

Общински 

бюджет 



 

  

Разширяване на дейността на 

Български червен кръст, свързана с 

проблемите за здравето, секса, 

профилактика и лечение на полово 

предавани инфекции и заболявания и 

провеждане на информационни 

кампании в учебните заведения. 

БЧК 200 

Х  Х  Х  Х 

Програми за превенция на 

рисково поведение при деца 

и младежи. 

НПО, БЧК 

Съвместни дейности на Местната 

комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН) и обществените 

възпитатели в общината, заедно с ОЗД 

в подкрепа на деца с рисково 

поведение и жертви на насилие. 

Община Алфатар 200 

Х  Х  Х  Х 

Подкрепа за преодоляване на 

последиците от рисковото 

поведение при децата и 

младежите. 

Общински 

бюджет 

Изграждане на ЦНСТ за деца, 

настанени в СИ и деца в риск 

Община Алфатар 200 000 

 Х  Х  

  Разкриване на услуги – 

резидентен тип за деца от 

община Алфатар, настанени 

в СИ и деца в риск от 

семейна среда. 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет, МТСП, 

ОП РЧР, ЕСИФ 

Разширяване на обема и 

многообразието на дейностите в 

Домашен социален патронаж в 

общината 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х Х Х Х Х 

Предоставяне на услуга 

домашен социален патронаж 

във всички населени места 

на общината. 

- 

Продължаване на общинската 

подкрепа за дейностите на Клубовете 

на инвалида и пенсионера, 

предоставящи възможности за 

общуване и социален живот на стари 

хора с относително съхранено здраве и 

възможности за самостоятелно 

придвижване. 

Община Алфатар, 

Клубовете на 

инвалида и 

пенсионера 

2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на дневна 

грижа и почасови услуги за 

стари хора. 

Общински 

бюджет, ЕИП, 

АХУ 

Продължаване на дейността на 

Обществената трапезария и 

разширяване на капацитета й 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване достъп на 

старите хора до качествена 

резидентна грижа, в среда 

близка до домашната, 

развиване и разширяване на 

- 



 

  

мрежата от услуги 

резидентен тип. 

Продължаване дейността на Дом за 

стари хора – Алфатар. 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на резидентна 

грижа за самотноживеещи 

възрастни хора и 

предотвратяване 

настаняването им в 

специализирана институция. 

- 

Продължаване дейността на ЦНСТ в 

гр. Алфатар за стари хора, с влошено 

здравословно състояние 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х Х Х Х Х 

Осигуряване на резидентна 

грижа за самотноживеещи 

възрастни хора и 

предотвратяване 

настаняването им в 

специализирана институция. 

- 

Разширяване на обхвата на 

действащите услуги, които предлагат 

домашни грижи за хора с увреждания 

като Личен асистент чрез продължение 

на националните програми. 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и 

техните семейства. 

- 

Разкриване на услугата Социален 

асистент в Община Алфатар. 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и 

техните семейства. 

- 

Включване на допълнителни услуги 

към Домашния социален патронаж и 

по-пълно обхващане на хората с 

увреждания от малките населени 

места. 

Община Алфатар В процес 

на 

обсъждане Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и 

техните семейства. 

- 

Изграждане на 2 Дневни центъра за 

възрастни хора с увреждания в община 

Алфатар 

Община Алфатар 500 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване на социалните 

услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на 

хората с увреждания и 

техните семейства. 

Държавен 

бюджет, ОП 

РЧР, МТСП, 

ЕСИФ 

Подобряване на инфраструктурата и 

осигуряване на достъпна среда в 

общественото пространство, културни 

Община Алфатар 20 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Развиване на целеви 

общински политики/мерки 

за социално включване на 

Държавен 

бюджет, ОП 

РЧР, ЕСИФ, 



 

  

и здравни центрове, предприятия и пр. хората с увреждания. ПРСР 

Дейности на ДБТ, общината и местни 

НПО за осигуряване на заетост, 

професионално ориентиране и 

професионална квалификация 

(преквалификация), обучение и 

практически умения и др. за лицата с 

увреждания в трудоспособна възраст 

Община Алфатар 2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Развиване на целеви 

общински политики/мерки 

за социално включване на 

хората с увреждания. 

ОП РЧР, МТСП 

Изграждане на Защитено жилище за 

хора с психични разстройства в гр. 

Алфатар  

Община Алфатар 150 000 

Х Х  Х  Х  

Осигуряване на качествена 

резидентна грижа за хората с 

увреждания, в среда близка 

до семейната. 

Държавен 

бюджет, Проект 

„Красива 

България, ОП 

РЧР, ЕСИФ 

Изграждане на Център за настаняване 

от семеен тип за хора с психични 

разстройства в с. Алеково 

Община Алфатар 150 000 

Х Х  Х  Х  

Осигуряване на качествена 

резидентна грижа за хората с 

увреждания, в среда близка 

до семейната. 

Държавен 

бюджет, Проект 

„Красива 

България, ОП 

РЧР, ЕСИФ 

Възстановяване на младежкото 

сдружение и активното му включване 

в обществения живот 

Община Алфатар 200 

Х Х  Х  Х  Промяна в поведението и 

мирогледа на обществото 

към младежките желания и 

приоритети, ангажиране на 

младите хора за изграждане 

на лидери, насърчаване на 

диалога между тях, между 

поколенията и между 

младежи от различни 

етнически групи, 

специфични за нашия регион 

и съобразени с 

неограничените им 

възможности. 

НПО, НПМ, 

ЦРЧР, МОН, ОП 

НОИР 

Осигуряване на подходящо помещение 

за дейността на сдружението 

Община Алфатар 200 
Х Х 

     Общински 

бюджет 

Изработване на годишен календар на 

младежките инициативи 

Община Алфатар 100 
Х Х Х Х Х Х Х 

ОП НОИР, ММС 

Реконструкция на съществуващите 

спортни обекти и съоръжения 

Община Алфатар 30 000 

Х Х  Х Х   

ОП НОИР, 

ЕСИФ, ММС, 

Общински 

бюджет  

Изграждане на нова материално 

техническа база, съобразена с новите 

тенденции в спорта и младежките 

развлечения 

Община Алфатар 20 000 

Х Х  Х Х  

 ОП НОИР, 

ЕСИФ, ПЧП 

ММС 



 

  

Публично-частно партньорство за 

изграждане, реконструкция и 

експлоатация на спортните обекти. 

Община Алфатар 50 000 

Х Х  Х Х  

 ОП НОИР, 

ЕСИФ, ПЧП 

Информационна кампания „Спорт за 

здраве” 

Община Алфатар, 

ММС 

100 
Х Х Х Х Х Х Х 

Общински 

бюджет 

Изработване на сезонен спортен 

календар за всички възрасти 

Община Алфатар 100 
Х Х Х Х Х Х Х 

Общински 

бюджет 

Анализ на артефактите в общината – 

живо и неживо културно наследство 

Община Алфатар, 

МК 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х 

     Формиране на творческа 

памет и национално 

самочувствие в местното 

население. 

- 

Съхранение, поддръжка, ремонт, 

консервация на паметниците на 

културата, археологическите находища 

и музейните ценности. 

Община Алфатар, 

МК 

50 000 

Х Х Х Х 

   Държавен 

бюджет, МК, 

ПРСР, ЕСИФ, 

Американски 

научен център, 

Фондация 

„Америка за 

България” 

Засилване на културната идентичност 

на общината и интензифициране на 

културния обмен. 

Община Алфатар 1 000 

Х Х Х Х 

   МК, Финансов 

механизъм на  

ЕИП 

Приоритетно развитие на сектор 

любителско художествено творчество 

към читалищата и клубовете на 

инвалида и пенсионера за плавен 

преход при съхранение на живото 

културно наследство. 

Община Алфатар 

читалища 

1 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Интегрирана местна 

политика насочена към 

опазването, развитието и 

управлението на културното 

наследство. 

МК, ЕИП, 

Фондация 

„Америка за 

България”, 

Финансов 

механизъм на 

ЕИП   

Разширяване и разнообразяване на 

библиотечния фонд и на местния 

празнично – обреден календар и 

провеждане на редовни фестивали, 

събори, празници на изкуствата, 

фолклора и традициите. 

Община Алфатар 

читалища 

1 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Общински 

бюджет, МК, 

Финансов 

механизъм на  

ЕИП 

Разработване и кандидатстване с 

проекти за финансиране на народните 

читалища 

читалища В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Разширяване и 

актуализиране на 

материалната база на 

- 



 

  

Създаване на фонд „култура” за 

финансово подпомагане на културни 

дейности, продукти и услуги 

читалища Община 

Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 
Х Х Х Х Х Х Х 

културните институти. - 

Изграждане на подходи и рампи Община Алфатар 10 000 
Х Х 

     Разработване и 

утвърждаване на нови 

типове младежки, спортни и 

културни дейности за 

обогатяване живота на 

местното население и 

запазване на културната 

идентичност. 

АХУ, Държавен 

бюджет 

Изграждане на компютърни зали. Община Алфатар 2 000   

Х Х 

    Държавен 

бюджет 

общински 

бюджет, МК 

Разработване на стратегия за запазване 

не живото културно наследство. 

Община Алфатар 2 000  

Х Х 

    Разработване на 

стратегически документи за 

утвърждаване на Алфатар 

като център със запазено 

живо културно наследство и 

превръщането му в 

атрактивен обект за 

демонстрационен 

етнографски туризъм. 

общински 

бюджет, МК, 

Финансов 

механизъм на  

ЕИП 

Подготовка и разпространение на 

филми, свързани с живото културно 

наследство. 

Община Алфатар 2 000  

Х Х 

    общински 

бюджет, МК, 

Финансов 

механизъм на  

ЕИП 

Наемане на работа млади хора за 

стажуване;  

Община Алфатар, 

Бизнес структури, 

Държавни 

структури 

2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на заетостта. МОН,МТСП,ОП

РЧР 

Организиране на срещи, форуми и т.н. 

между: местната власт-бизнеса-

образованието с цел осигуряване на 

професионално насочване и 

информация. 

Община Алфатар, 

младежи, Бизнес 

структури 

100 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на заетостта. Общински 

бюджет 

Курсове за професионална 

квалификация и повишаване 

икономическата активност на лица в 

неравностойно положение. 

Община Алфатар 

Държавни 

структури 

2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на заетостта. 

Насърчаване за създаване на 

нови работни места. 

МТСП,АХУ,ОП

РЧР 



 

  

Повишаване мотивацията на 

маргинализираните групи чрез 

професионална квалификация и 

преквалификация, обучения за 

придобиване на ключови 

компетентности. 

Община Алфатар 

Държавни 

структури 

2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на заетостта. 

Насърчаване за създаване на 

нови работни места. 

МТСП ОПРЧР 

Обучение на безработни лица за 

разработване  и управление на 

собствен бизнес. 

Община Алфатар 2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на заетостта. 

Насърчаване за създаване на 

нови работни места. 

МТСП ОПРЧР 

Обучителни курсове за квалификация 

и преквалификация на безработни 

лица. 

Община Алфатар 2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване качеството на 

човешките ресурси и 

постигане на съответствие с 

изискванията на пазара на 

труда. 

МТСП  

ОПРЧР 

Стимулиране на продължително 

безработни и неактивни лица чрез 

индивидуално консултиране 

Община Алфатар 2 000 

Х Х Х Х Х Х Х 

МТСП  

ОПРЧР 

Основен ремонт на четвъртокласна 

пътна мрежа с обща дължина 

20.800км. 

Републикански 

бюджет 
3 500 000 Х Х Х Х Х Х 

 Развитие на съвременна 

инфраструктура за 

подобрена свързаност и 

достъпност. 

- 

Реконструкция на четвъртокласна 

пътна мрежа с обща дължина 9.100км. 
Републикански 

бюджет 
1 500 000 Х Х Х Х Х Х 

 
- 

Основен ремонт на улична мрежа в 

лошо състояние,в това число 

изграждане на подземни комуникации 

/Вик/-5 КМ. 

ПРСР, 

Общински бюджет 

 

 Х Х Х Х Х Х 

 Развитие на съвременна 

инфраструктура за 

подобрена свързаност и 

достъпност. 

- 

Изграждане на липсващи тротоари -5 

км 

Общински бюджет, 

ПРСР 
 Х Х Х Х Х Х 

 
- 

Реконструкция на магистрални 

водопроводи за питейна вода; 
ПРСР, ОПОС 

Общински бюджет 
4 000 000 Х Х Х Х Х Х 

 Доизграждане, развитие и 

модернизация на пътна 

инфраструктура. Изграждане 

на нова и реконструкция на 

съществуваща 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа, 

ефективно използване и 

управление на 

- 

Поддръжка на съществуващи и 

изграждане на нови отводнителни 

канали 

ПРСР, ОПОС 

Общински бюджет 
 Х Х Х Х Х Х 

 

- 

Изграждане битова канализация и 

ПСОВ и реконструкция на 

водопроводна мрежа за гр.Алфатар  

ПРСР, ОПОС 

Общински бюджет 

 

8 000 000 Х Х Х Х Х Х 

 

- 



 

  

Доизграждане на канализационна 

мрежа в гр. Алфатар и изграждане на 

такава в съставните села на общината; 

ПРСР, ОПОС 

Общински бюджет 

 

4 000 000 Х Х Х Х Х Х 

 снабдителната 

инфраструктура, свързана с 

добиване и доставяне на 

вода. 

- 

Подмяна и реконструкция на 

амортизираните мрежи и съоръжения 

на водопроводните системи; 

 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х 

 

- 

Подобряване на комуникационната 

инфраструктура; Община Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

Информационна свързаност 

и цифровизация. 

Превръщане на детските и 

учебни заведения в желана 

територия за личностно 

развитие на децата и 

учениците. Разширяване и 

актуализиране на 

материалната база на 

културните институти. 

 

Разширяване на публичните зони със 

свободен WiFi интернет; 
Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х ОПДУ 

Изграждане на центрове за достъп до 

интернет в малките селища на 

Общината (чрез използване на 

сградите на читалищата и кметствата 

за целта); 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х ОПДУ 

Довършителни дейности за 

разработване на Общ устройствен план 

на община Алфатар; 

Община Алфатар 100 000 Х Х Х Х Х Х Х 
В процес на 

обсъждане 

Разработване на Концепция за 

пространствено развитие на община 

Алфатар, акцентираща на 

приоритетните зони на територията на 

общината; 

Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х ОПДУ 

Паспортизация на всички общински 

сгради - описание на сградния фонд, 

съоръженията и въвеждане на система 

за наблюдение; 

Община Алфатар 40 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Комплексно планиране и 

устройство на територията. 
МИЕ 

Изготвяне на цифров и графичен 

модел на устройствените планове на 

всички населени места в община 

Алфатар; 

Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х 
Общински 

бюджет, ОПДУ 

Изграждане на система за 

компостиране на биоразгарадими 

отпадъци; Община Алфатар 200 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Въвеждане на механизми за 

стимулиране на енергийната 

ефективност на промишлени 

и битови сгради, и 

съхранение и преработка на 

ПРСР, 

ПУДООС, 

ОПОС, 

Общински 

бюджет 



 

  

Изграждане на площадки за временно 

съхраняване и преработка на 

строителни отпадъци 
Община Алфатар 50 000 Х Х Х Х Х Х Х 

отпадъците с цел опазване 

на околната среда. 

ПРСР, 

Общински 

бюджет ОПОС 

 

 Ремонт на съществуващите водоеми и 

изграждане на нови; 
Община Алфатар 200 000 Х Х Х Х Х Х Х ПРСР, ОПОС 

Изграждане водогрейни 

фотоволтаични колектори; Община Алфатар 200 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Подобряване на енергийната 

ефективност и насърчаване 

използването на 

възобновяеми енергийни 

източници. 

ПРСР, ОПОС 

общински 

бюджет 

Саниране на сгради , подмяна на 

дограма , покривна изолация Община Алфатар 1 000 000 Х Х Х Х Х Х Х 

ПРСР, ОПОС, 

общински 

бюджет 

Повишаване на информираността на 

населението в областта на енергийната 

ефективност; 

Община Алфатар 100 Х Х    Х  
общински 

бюджет 

Квалификация и обучение в областта 

на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми 

енергийни източници 

Община Алфатар 2 000  Х Х Х Х Х Х Х 
АЕЕ, общински 

бюджет 

Разумно усвояване на ВЕИ, 

пренасочване към биомаса; 
Община Алфатар 1 000000 Х Х Х Х Х Х Х 

ОПИК, ПРСР, 

ОПОС 

Въвеждане на природния газ като 

алтернативен енергоносител в 

общината; 

Община Алфатар 

В процес 

на 

обсъждане 

Х Х Х Х Х Х Х 

 
В процес на 

обсъждане 

Подмяна на водогрейните котли на 

парните инсталации-обекти общинска 

собственост 
Община Алфатар 300 000 Х Х Х Х Х Х Х 

ОПИК, ОПОС, 

ПРСР, МИЕ, 

общински 

бюджет 

Проектиране и изграждане на нови 

детски площадки; 
Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Развитие и благоустрояване 

на населените места за 

повишаване  стандарта на 

обитаване. 

ММС, ПРСР, 

ОПНОИР, 

общински 

бюджет 

Проектиране и изграждане на спортни 

площадки; 
Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

ММС, ПРСР, 

ОПНОИР 

общински 

бюджет 



 

  

Проектиране, изграждане на нови и 

обновяване на съществуващи кътове за 

отдих; 
Община Алфатар 20 000 Х Х Х Х Х Х Х 

ПРСР, 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

Сътрудничество между общините 
Община Алфатар 1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Създаване на вътрешни и 

външни партньорства за 

развитие на териториалното 

сътрудничество и укрепване 

на административния 

капацитет. 

Общински 

бюджет, ОПДУ 

Сътрудничество между общината и 

НПО,търговски организации 
Община Алфатар 1 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Общински 

бюджет ОПДУ 

Международно сътрудничество 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Общински 

бюджет, 

Финансов 

механизъм на 

ЕИП 

Повишаване капацитета на 

общинската администрация за 

разработване и управление на проекти 

документи. 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на 

административния 

капацитет. 

ОПДУ 

общински 

бюджет 

Повишаване капацитета на 

общинската администрация и 

Общинският съвет за управление 

,изпълнение ,наблюдение и оценка на 

планови и стратегически 

Община Алфатар 2 000 Х Х Х Х Х Х Х 

Повишаване на 

административния 

капацитет. 

ОПДУ 

общински 

бюджет 

 



Приложение № 2 

 

Наименование на 

проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

Прогнозна 

стойност (в 

хил. лв.) 

Период на 

изпълнение 

(от месец... 

година... до 

месец... 

година...) 

Очаквано 

въздействие/резултати от 

изпълнението на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма (моля 

посочете коя) 

Създаване на база за 

съхранение на 

земеделска продукция 

Главиница 750 2016 – 2018  

Подкрепа за развитие на 

селското стопанство 
ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Изграждане на тържище 

/ стокова борса 
Главиница 250 2016 – 2017 

Подкрепа за развитие на 

селското стопанство 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Създаване на закрити 

лодкостоянки 
Главиница 350 2016 – 2017  

Подпомагане на 

рибовъдството и осигуряване 

на възможности за туризъм и 

отдих 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Подобряване на 

условията за 

предоставяне на 

образователни услуги 

Главиница 2020 2015 – 2020  

Подобряване на условията за 

предоставяне на 

образователни услуги 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 



Реконструкция и 

изграждане на спортен 

център в УПИ VII-426 за 

спортен комплекс 

Главиница 5800 2014 – 2015  

Стимулиране на развитието 

на спорта и младежките 

дейности 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Изграждане на 12 детски 

спортни площадки в 

населените места от 

общината 

Главиница 600 2015 – 2020  

Стимулиране на развитието 

на спорта и младежките 

дейности 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Реконструкция на 

централни площадки и 

реконструкция на 

тротоари по ул. 

„Витоша“ и ул. 

„Оборище“ 

Главиница 1900 2015 – 2016  

Благоустрояване на 

населените места и 

поддържане на общинската 

пътна инфраструктура 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Изграждане на енерго – 

ефективно улично 

осветление в населените 

места от общината 

Главиница 150 2016 – 2018  

Благоустрояване на 

населените места и 

поддържане на общинската 

пътна инфраструктура 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Ремонт на уличната 

пътна мрежа в гр. 

Главиница 
Главиница 800 2015 – 2020  

Благоустрояване на 

населените места и 

поддържане на общинската 

пътна инфраструктура 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Ремонт на централната 

част в населените места 
Главиница 

Главиница 
200 2016 – 2019  

Благоустрояване на 

населените места и 

поддържане на общинската 

ОП „Развитие на 

селските райони“ 



пътна инфраструктура 

Доизграждане на 

водопроводната мрежа в 

гр. Главиница 

Главиница 2550  

Изграждане и поддръжка на 

ВиК инфраструктура 
ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Тръбен кладенец в с. 

Звенимир и мерки за 

подобряване качеството 

на водата 

Главиница 195,583 2016 – 2020  

Изграждане и поддръжка на 

ВиК инфраструктура ОП „Развитие на 

селските райони“ 

Ремонт на 

водопроводните мрежи в 

общината 

Главиница 2250 2016 – 2020 

Изграждане и поддръжка на 

ВиК инфраструктура 
ОП „Развитие на 

селските райони“ 

 

 

 



Приложение № 3 
 

Наименование на 

проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

Прогнозна 

стойност 

Период на 

изпълнение (от 

месец….. 

година…. До 

месец…… 

година……) 

Очаквано 

въздействие/резултати от 

изпълнението на проекта 

Възможности за 

финансирането на 

проекта по 

оперативна 

програма (моля 

посочете коя) 

Устойчиво и 

интегрирано 

развитие на община 

Дулово чрез 

подобряване на 

физическата и 

жизнена среда в 

населените й места 

Община Дулово 9 833 000 лв. 2015г. – 2020г. • Да се реконструират и 

рехабилитират  елементи на 

уличната мрежа в 24 населени 

места. Да се допринесе за 

естетизацията на селищата, 

намаляване на запрашеността, 

риска от пътно-транспортни 

произшествия, вредните емисии 

и ниво на шум от движение на 

превозни средства по улиците.   

• Да се подобри парковата 

среда в централен градски парк 

Дулово. 

• Да се осигури улеснен 

достъп на лица с увреждания, 

както и мобилност за хора с 

намалена подвижност,  

включително до 8 общински 

обществени сгради в 5 населени 

места на община Дулово и по 

улиците,  предвидени за 

реконструиране и 

рехабилитиране. 

ПРСР 



Интегрирано и 

устойчиво развитие 

на град Дулово чрез 

подобряване на 

градската среда 

Община Дулово 2 415 000 лв. 2015г. – 2020г. 1. Да се подобри 55 700 м2 

паркова площ в парк Дулово и 

се повиши безопасността и 

сигурността  на преминаване и 

пребиваване чрез изграждане  

на  енергоспестяващо парково 

осветление.   

2. Да се реконструират и 

рехабилитират  елементи на 4 

улици от уличната мрежа в 

Дулово водещи  до  парк 

Дулово, и се допринесе за 

естетизацията на града, 

намаляване на запрашеността, 

риска от пътно-транспортни 

произшествия, вредните емисии 

и ниво на шум от движение на 

превозни средства.   

3. Да се създадат условия за 

интегриране на групите в 

неравностойно положение, чрез 

адаптиране на архитектурната 

среда - изграждане на рампи за  

достъп до парк Дулово, 

монтиране на съоръжения,  в 

това число за   деца с 

увреждания до 12г. възраст, и 

скосявания на бордюрите по 

улиците,  предвидени за 

реконструиране и 

рехабилитиране. 

ПРСР 

Подобряване на Община Дулово 156 000 лв. 2015г. – 2020г. Рехабилитация на улици в: ПРСР 



уличните настилки 

на населените места 

в Община Дулово 

с. Вокил – 2 улици;  

с. Окорш – 1 улица;  

с. Паисиево – 1 улица 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

част от общинската 

пътна мрежа на 

територията на 

Община Дулово 

Община Дулово 4 937 000 лв. 2015г. – 2020г.  Да подобри пътната 

достъпност между общински 

център и периферните населени 

места; 

 Да обнови, модернизира и 

подобри експлоатационните 

условия на основни натоварени 

пътни участъци с обща 

дължина от 11. 52 км; 

 Да осигури по-голяма 

безопасност и съкратено време 

за пътуване по отсечките; 

 Да повиши мобилността 

на работната сила и външните 

посетители на територията на 

общината, като по-този начин 

повлияе положително върху 

качеството на живот и 

икономическата активност; 

 Да повлияе положително 

върху възможностите за 

устойчиво интегриране и 

сближаване на по-малките 

населени места в границите на 

агломерационния център; 

 Да създаде възможност за 

ползване на обходно трасе с 

добро качество при затваряне 

на първокласен път I-7 

ПРСР 



(Силистра-Шумен-Ямбол) в 

участъка на гр.Дулово, при 

поява на тежки метеорологични 

условия; 

Ремонт и 

реконструкция на 

СОУ „Васил 

Левски” – гр.Дулово 

Община Дулово 1 990 000 лв. 2015г. – 2020г.  Оптимизиране на 

енергийната ефективност и 

състоянието на сградния фонд 

на СОУ „Васил Левски”; 

  Подобряване 

експлоатационните условия на 

сградата и създаване на 

приятна, уютна и 

предразполагаща към 

ефективна работа атмосфера; 

   Подобряване качеството 

на живот и условията на труд, и 

създаване на предпоставки за 

ефикасен учебен процес; 

  Създаване на равни 

възможности за достъп до 

образователната 

инфраструктура и ползване 

правото на образование от 

малцинствени групи и групи в 

неравностойно положение; 

  Създаване на 

предпоставки за 

равнопоставеност, сплотеност и 

работа в екип между децата. 

ПРСР 



 Превенция на 

дискриминацията и мотивиране 

социалното включване. 

 Създаване на условия за 

устойчиво и интегрирано 

развитие в образователната 

инфраструктура; 

Доизграждане на 

канализационната 

система и частична 

реконструкция на 

водопроводна мрежа 

в гр.Дулово 

Община Дулово 22 211 606 лв. 2015г. – 2020г. 
 Доизграждане на І етап на 

биологично стъпало на ПСОВ – 

Дулово; 

 Доизграждане на 

канализационна мрежа – 20 км (в 

т.ч.: главни клонове – 7.5 км и 

второстепенна канализационна 

мрежа – 12.5 км); 

 Реконструкция на 

водопроводна мрежа по 

трасетата на новоизгражданата 

канализация – 20 км (в т.ч.: 

главни  водопроводи – 5 км и 

второстепенна водоснабдителна 

мрежа – 15 км). 

ОПОС 

Реконструкция и 

модернизация на 

водопроводна мрежа 

на с. Руйно, с. Боил 

и с.Раздел 

Община Дулово 5 385 126 лв. 2015г. – 2020г. Цялостна реконструкция на 

водопроводната мрежа в трите 

населени места. 

ПРСР 

Рекултивация на 

съществуващи 

общински депа за 

Община Дулово 274 450 лв. 2015г. – 2020г. Рекултивация на 2бр. 

общински депа за битови 

отпадъци 

ОПОС 



битови отпадъци 

Изграждане и 

подобряване на 

инфраструктурата за 

отпадъчни  и 

питейни води в село 

Черник, община 

Дулово, област 

Силистра 

Община Дулово  2015г. – 2020г. Проектното предложение 

предвижда изграждане на 

цялостна канализационна 

мрежа-смесен тип и двете 

модулни пречиствателни 

станции за отпадъчни води. 

ОПОС 

 



Приложение № 4 

 

 

Наименование на проекта Община/и на 

територията 

на 

която/които 

ще се 

изпълнява 

Прогнозна 

стойност  

Период на 

изпълнение 

Очаквано 

въздействие/резултати от 

изпълнението на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма (моля 

посочете коя) 

Изграждане на център за 

подкрепа на малки 

стопанства и младежка 

заетост 
Кайнарджа 300 000 лв. 2015 – 2017 г. 

Подкрепа на ЗП – малки 

стопанства (МСт) и 

очакваме, респективно да 

се увеличи броя на МСт и 

намаляване на 

безработицата 

 

Изграждане на складово 

стопанство, разположено в 

близост до трансграничния 

път 

Кайнарджа 1 500 000 лв. 2016 - 2018 г. 

Увеличаване шанса за 

заетост на млади хора със 

средно или по-ниско 

образование 

ОП „ИК“ 

Интегриран проект за 

рехабилитация на 

водопроводна и улична 

мрежа, тротоари и др. в 6 

села от община Кайнарджа 

Кайнарджа 3 000 000 лв. 2015 -2017 г. 

Повишаване качеството на 

живот на хората в гъсто 

населени места и 

задържането им за трайно 

живеене там 

Програма „РСР“ 



Изграждане на агропазар 

Кайнарджа 250 000 лв. 2015 – 2017 г. 

Възможност за реализиране 

на селскостопанска 

продукция от дребни и 

малки земеделски 

стопанства 

Програма „РСР“ 

Въвеждане на 

електромобили в общинския 

транспорт на община 

Кайнарджа 

Кайнарджа 2 000 000 лв. 2015 – 2018 г. 

Възможност за подобряване 

и въвеждане на екологично 

– чист транспорт за 

социалните заведения, 

патронажи и услуги 

ОП „ИК“ 

 

 

 



Приложение № 5 

Наименование на 

проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

Прогнозна 

стойност 

Период 

на 

изпълнен

ие  

Очаквано въздействие/резултати от 

изпълнението на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението 

на проекта по 

оперативна 

програма 

(моля посочете 

коя) 

Обновяване и 

облагородяване на 

градски пазар 

Тутракан 1 089 000 лв. 
05.2018 – 

09.2019 

Подмяна на тротоарни, алейни и др. 

външни настилки, изграждане на 

щандове и навес над тях, обновяване на 

складови сгради. Поставяне на елементи 

на градския дизайн – табели, пейки, 

кошчета. Обновяване на зелена площ към 

пазарното пространство и поставяне на 

енергоспестяващо осветление. 

Изграждане на щандове и обслужващи 

сгради, както и достъпна среда за хора в 

неравностойно положение. 

Програма за 

морско дело и 

рибарство 

(ПМДР) 2014 -

2020  

Обновяване и внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в Община 

Тутракан, Общински 

център за услуги и 

информация на граждани 

Тутракан 1 092 000 лв. 
05.2016 – 

09.2017  

Обновена сграда чрез въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, 

поставяне на фасадна топлоизолация и 

енергоспестяваща дограма, ремонт на 

покрив, ремонт на вертикални 

технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). 

ОПРР, 

Инвестиционен 

приоритет 4с на 

Приоритетна ос 

2 



и Изнесено работно място 

към СГКК на 

„Трансмариска“ № 31 

Въведени мерки за пожарна безопасност 

на сградата. Ремонтирани и 

преоборудвани всички необходими 

помещения. Осигурен достъп за хора в 

неравностойно положение чрез 

изграждане на рампи и асансьор. 

Изграждане на спортни 

игрища и площадки 

между парк Христо Ботев 

и СОУ Христо Ботев с 

обособяване на 

съблекалня към спортните 

игрища и площадки 

Тутракан 1 186 000 лв. 
01.2017 – 

12.2018  

Обновяване на ограда, премахване на 

съществуващи стари основи и 

съоръжения. Изграждане на алейни 

настилки, поставяне на кошчета, пейки и 

енергоспестяващо осветление. 

Изграждане на волейболно и баскетболно 

игрища на открито. Сградата ще бъде 

ремонтирана – покрив, смяна на дограми, 

поставяне на външна топлоизолация, 

изграждане на рампи за хора в 

неравностойно положение. 

ОПРР, 

Инвестиционен 

приоритет 6е на 

Приоритетна ос 

2 

Обновяване и въвеждане 

на мерки за енергийна 

ефективност на МБАЛ – 

Тутракан 

Тутракан 4 094 000 лв. 
01.2017 – 

12.2019  

Обновяване на сградата – интериор, 

екстериор, покрив, въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност – подмяна на 

дограма, поставяне на външна 

топлоизолация, подмяна на отоплителна 

инсталация и сградни инсталации – ВК и 

Ел. Подмяна на амортизирано 

оборудване. Обновяване на дворното 

пространство – настилки, поставяне на 

пейки, кошчета, енергоспестяващо 

Финансов 

механизъм на 

ЕИП и 

Норвежки 

финансов 

принос и ОПРР 



външно осветление, подпорни стени и 

растителност. Поставяне на 

видеонаблюдение. Предвижда се подмяна 

на асансьор и изграждане на достъпна 

среда за хора в неравностойно положение 

– рампи, асансьор. Поставяне на 

пожароизвестителна система. 

Обновяване и въвеждане 

на мерки за енергийна 

ефективност на СОУ „Хр. 

Ботев“ и СОУ „Й. 

Йовков“ с прилежащо 

пространство 

Тутракан 7 793 000 лв. 
05.2017 – 

09.2018  

Ремонт на покрив, подмяна на 

неподменена остаряла дограма и 

поставяне на външна топлоизолация. 

Вътрешен ремонт и преоборудване на 

училищен стол физкултурен салон и 

съблекални и санитарни възли към него. 

Подмяна на ВК и Ел инсталации, 

отоплителна инсталация. Оборудване на 

два интерактивни кабинета за езиково 

обучение. Обновяване на коридорите на 

сградата, класните стаи и санитарните 

възли. Предвижда се ремонт на сграда на 

УПК и обособяване и оборудване на 

кабинети за извънкласна 

дейност.Оборудване и обособяване на 

кабинет за работа с деца със специални 

потребности. Обособяване на актова зала 

в съществуващо приземно помещение и 

оборудването й. Осигуряване на достъп 

за хора в неравностойно положение до 

ОПРР, 

Инвестиционен 

приоритет 10а 

на Приоритетна 

ос 2 / ОПНОИР 



дворното пространство чрез рампи и 

асансьор и оборудване на санитарни 

възли със същата цел. Обновяване на 

прилежащо дворно пространство чрез 

подмяна на алейни и тротоарни настилки, 

ремонт на ограда, обновяване на 

лекоатлетическа писта, игрища за 

волейбол, гимнастически уреди на 

открито и прилежащите към тях 

зрителски места, укрепване на подпорни 

стени. Поставяне на пейки и кошчета, 

енергоспестяващо външно осветление и 

видеонаблюдение. 

Обновяване и въвеждане 

на мерки за енергийна 

ефективност на 

Художествена галерия и 

Обреден дом 

Тутракан 681 000 лв. 
01.2016 – 

12.2017 

Сградата ще бъде обновена чрез 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност предвид статута й на 

недвижима културна ценност – 

обновяване на дървена дограма по 

образец, ремонт на покрив, подновяване 

на отоплителна инсталация и ВК и Ел 

инсталации. Ще бъдат извършени 

вътрешни ремонти на всички помещения, 

включително мазета и санитарни и 

сервизни помещения. Ще се осигури ново 

оборудване за административните 

помещения и сервизните санитарни 

такива. Поставяне на видеонаблюдение. 

ОПРР и 

Финансов 

механизъм на 

ЕИП и 

Норвежки 

финансов 

принос 



 



Приложение № 6 

Наименован

ие на проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще се 

изпълнява 

Прогнозна 

стойност (в хил. 

лв.) 

Период на изпълнение 

(от месец... година... до 

месец... година...) 

Очаквано 

въздействие/резулта

ти от изпълнението 

на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма (моля 

посочете коя) 

Обновяване и 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност 

на обекти от 

образованието  

(ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий, ДЯ 

„Здравец” и 

Общежитие 

„Младост” )  

Община Силистра  8 223 лв.  от 03.2016 до 02.2018 - - обновени  и 

ремонтирани 3 сгради 

от общинска 

образователна 

инфраструктура;  

- - внедрени мерки за 

енергийна ефектност 

на 3 сгради от 

общинска 

образователна 

инфраструктура;  

- - подобрена и 

достъпна 

образователна 

инфраструктура;  

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020  

Обновяване и Община Силистра  1 540 лв.  от 01.2016 до 12.2017 - - обновена  и Оперативна програма 



внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефектност в 

Регионална 

библиотека 

"Партений 

Павлович"  

ремонтирана 

Регионална 

библиотека;  

- - внедрени мерки за 

енергийна ефектност в 

Регионална 

библиотека;   

- - подобрена и 

достъпна културна 

среда;  

„Региони в растеж” 

2014-2020  

Обновяване и 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

сградата на 

общинска 

администраци

я Силистра  

Община Силистра  1 226 лв.  от 01.2016 до 12.2017 - - обновена  и 

ремонтирана 

общинска 

администрация;   

- - внедрени мерки за 

енергийна ефектност в 

общинска 

администрация;    

- - подобрена и 

достъпна работна 

среда на служителите 

в общинската 

администрация;  

- - повишавано на 

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020  



качеството на 

обслужване на 

гражданите;   

Обновяване и 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност 

на 

многофамилн

и жилищни 

сгради  

Община Силистра  4 000 лв.  От 02.2015 до 12.2018 -  - Обновени 

многофамилни 

жилищни сгради;  

- - внедрени мерки за 

енергийна 

ефективност в 

многофамилни 

жилищни сгради;  

- - повишено качество 

на живот на 

населението на 

Община Силистра;  

-  

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020 

Реставрация и 

консервация 

на Южна 

крепостна 

стена  

Община Силистра  2 000 лв.  От 2017 до 2018  - - Реставриране Южна 

крепостна стена;  

- - Консервирана 

Крепостна стена;  

- - повишено качество 

на живот на 

населението на 

Програма INTERREC 

V-A Румъния – 

България   



Община Силистра;  

- - привлечени  

туристи;  

Обновяване и 

ремонт на 

Драматичен 

театър „Сава 

Доброплодни

”  - гр. 

Силистра  

Община Силистра  4 000 лв.  От 2018 до 2020 - - Обновен Драматичен 

театър;  

- - повишено качество 

на живот на 

населението на 

Община Силистра;  

- - подобрена  

културната 

инфраструктура;  

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020 или 

Програма INTERREC 

V-A Румъния – 

България   

Обновяване и 

ремонт на 

Младежки 

дом – гр. 

Силистра  

Община Силистра  4 500 лв.  От 2018 до 2020 - - Обновен Младежки 

дом;  

- - повишено качество 

на живот на младите 

хора в Община 

Силистра;  

- -  подобрени  

образователни и извън 

класните дейности за 

децата в Община 

Силистра;  

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020  



Достъпна  

градска среда, 

чрез 

реконструкци

я и 

рехабилитаци

я на ул. 

„Симеон 

Велики” и ул. 

Добруджа”  

Община Силистра  9 000 лв.  От 2017 до 2019  - - рехабилитирана и 

реконструирана 

улична мрежа по ул. 

„Симеон Велики”; 

- - рехабилитирана и 

реконструирана 

улична мрежа по ул. 

„Добруджа”;  

- - рехаблитирана и 

реконструирана 

улична мрежа по ул. 

„Славянска”; 

- - ремонтиран площад 

„Албена”  

- -  достъпна и 

подобрена среда в 

междублоково 

пространство на ул. 

„Христо Ботев”;  

- - достъпна и подарена 

среда на ул. „Ал. 

Стамболийски” ;  

- - повишено качество 

на живот на 

Оперативна програма 

„Региони в растеж” 

2014-2020 



населението  в 

Община Силистра;  

Подобряване 

качеството на 

водоснабдява

не чрез 

доизграждане 

и 

рехабилитира

не на 

инфраструкту

рата за 

питейно 

водоснабдява

не. 

Община Силистра  63 910 лв. От 2017 до 2018 - Доизградена 

канализационна 

мрежа в селата 

Айдемир и 

Калипетрово;  

- реахабилитирана на 

водопроводната 

мрежа в селата 

Айдемир и 

Калипетрово;  

- подобрено състояние 

на околната среда;  

- повишено  качество 

на живот на жителите 

на селата Айдемир и 

Калипетрово;  

Оперативна програма 

„Околна среда” 2014-

2020 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Наименование на 

проекта 

Община/и на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

Прогнозна стойност 

(в хил. лв.) 

Период на 

изпълнение 

Очаквано 

въздействие/резулта

ти от изпълнението 

на проекта 

Възможност за 

финансиране 

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма (моля 

посочете коя) 

Изграждане на 

четвъртокласен път с. 

Попина (общ. Ситово) 

– с. Ветрен (общ. 

Силистра) 

Община Ситово 8000 2014 – 2020 г. 

Подобряване на 

транспортните връзки 

между двете общини в 

региона 

ПРСР 

ОПРР 

Изграждане на 

предприятие за сушени 

плодове и замразени 

зеленчуци 

Община Ситово 1020 2014 – 2020 г. 

Разкриване на 

работни места и 

подобряване на 

жизнения стандарт на 

населението 

ПРСР 

Доизграждане на 

канализационна мрежа 

в с. Искра 

Община Ситово 900 2014 – 2020 г. 

Подобряване 

жизнения стандарт на 

населението 

ОПОС 

Изграждане на 

пречиствателна 
Община Ситово 3000 2014 – 2020 г. Пречистване на 

отпадни води и 
ОПОС 



станция за отпадъчни 

води в с. Искра 

екологично чиста 

околна среда 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

спортен комплекс в с. 

Ситово, стадион в с. 

Искра и доизграждане 

на стадион в с. Любен 

Община Ситово 4030 2014 – 2020 г. 

Придобиване на 

спортни навици 

умения в младото 

поколение 
ПРСР 

Изграждане на еко 

пътеки и вело алеи до 

културни и 

туристически обекти в 

населените места 

Община Ситово 1000 2014 – 2020 г. 

Увеличаване на 

туристическия поток 

и подпомагане 

развитието на 

местната икономика 

ПРСР 

Създаване на дневни 

центрове, ЦСРИ и 

ЦНСТ за възрастни и 

деца / младежи с / или 

без / увреждане Община Ситово 990 2014 – 2020 г. 

Подобряване 

жизнения стандарт на 

лицата, които имат 

затруднения в 

самообслужването си, 

приобщаване на 

децата и младежите в 

семейна среда, 

социална адаптация 

ОПРЧР 

ПРСР 

 

 


