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Въведение 
 

Място и роля на междинната оценка 

Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен 

преглед и преценка на дизайна на даден проект, план, стратегия, програма или 

политика, както и на резултатите от изпълнението им към средата на периода на 

тяхното действие. По-конкретно, този тип оценка се стреми към установяване на 

степента на съответствие на  стратегическия документ с потребностите и нуждите от 

развитие на определената територия или общност,  реалистичността и постижимостта 

на поставените цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, 

реализацията и въдействието върху процеса на развитие за оценявания период.  Важно 

условие е междинната оценка да осигури надеждна и полезна за бенефициентите, 

донорите или управляващите информация, която да интегрира опита и поуките от 

първоначалния етап от реализацията на съответните проекти, планове и стратегии в 

цялостния процес на стратегическо планиране и вземане на адекватни решения.  

 

Цели и обхват 

Основните цели на междинната оценка по принцип включват: 

• Осъществяване на принос за по-добро формулиране и дизайн на стратегическите 

интервенции и определяне на адекватни приоритети на политиката за развитие; 

• Подобряване качеството и ефективността на изпълнение; 

• Подпомагане ефикасното разпределение и използване на средствата за развитие; 

• Осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати. 

Междинната оценка за реализацията на Областната стратегия за развитие на 

област Силистра (2005-2015 г.) е съобразена с изискванията на Закона за регионалното 

развитие от 2008 г., като основните въпроси, които се разглеждат, и очакваните 

резултати от оценката са насочени към осигуряване на обективна и надеждна 

информация относно: 

o първоначалните резултати от изпълнението на областната стратегия за 

развитие (ОСР) към средата на периода за нейното изпълнение; 

o степента на постигане на поставените цели и ефективността на 

изпълнението; 

o ефикасността на използваните ресурси за реализацията на стратегията; 
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o основните изводи, заключенията и препоръките за актуализация и/или 

подобряване качеството на изпълнение на стратегията за остатъка от периода 

на нейното действие или за бъдещ период. 

Параметрите и основните характеристики на междинната оценка са съобразени 

също така и с препоръчаната от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ)  „Методика за изготвяне на междинна оценка на областна 

стратегия за развитие” и кореспондират пряко с изискванията, съдържащи се в 

Техническото задание за възлагане на междинната оценка от страна на Областния 

управител на област Силистра. 

 

Актуално състояние и контекст 

След приемането на Областната стратегия за развитие на област Силистра през 

2005 г. настъпиха значителни промени в макро-икономическата, социалната и 

политическата среда, в която се изпълнява стратегията. На местно и регионално ниво са 

осъществени редица структурни промени. Актуалното състояние и общият контекст за 

реализация на целите и приоритети на стратегията са различни или са претърпели 

съществени промени, като се има предвид присъединяването на България към 

Европейския съюз и стартовия период на прилагане на европейската регионална 

политика и програми от началото на 2007 г., подпомагани от структурните фондове на 

ЕС, провеждането на местни (2007 г.) и парламентарни (2009 г.) избори  в страната, 

промените на териториалния обхват на регионите от ниво 2 и приемането на ново 

национално законодателство за регионалното развитие от 2008 г. Особен фактор на 

негативно въздействие върху изпълнението на стратегиите и плановете за развитие през 

последните две години представлява глобалната финансова и икономическа криза, 

която сериозно засегна ЕС, България и българските региони и общини. 

Настоящата оценка отчита ключовите промени, имащи пряко или косвено 

въздействие върху изпълнението на областната стратегия за развитие, като си поставя 

за задача да оцени позитивните и негативни ефекти на макро-средата за постигане на 

залегналите в стратегията цели, приоритети и мерки, както и регионалните и местните 

субективни влияния върху резултатите, свързани с управлението, координацията и 

цялостния публичен контрол при изпълнението на стратегията. 

 

Очаквани резултати и ползи 
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Междинната оценка отчита постигнатия досега опит на област Силистра в 

сферата на  стратегическото планиране на регионалното развитие, като взима под 

внимание общия преглед на резултатите от реализацията на общинските планове за 

развитие в общините на територията на областта и докладите за изпълнението на 

Регионалния план за развитие (2007-2013 г.) на Северния централен район от ниво 2, в 

чиито териториален обхват попада и област Силистра след 2007 г. 

Очакваните резултати и ползи от извършването на междинната оценка за 

изпълнението на областната стратегия за развитие обхващат: 

• изготвяне на препоръки относно актуализирането на действащата ОСР с оглед 

адаптиране към някои от посочените вече важни промени в политическия, 

икономическия и социалния контекст за реализацията на стратегията и/ или 

разработване на стратегия за развитие за следващия  планов период; 

• очертаване на мерки за постигане на по-висока ефективност и ефикасност при 

изпълнението на ОСР; 

• подпомагане на процеса на разширяване и засилване на партньорството и 

сътрудничеството между властите на различни териториални нива, 

икономическите и социалните партньори и всички заинтересовани страни в 

процеса на  изпълнение на ОСР; 

• осигуряване на принос за подобряване на информираността и публичността при 

реализацията на ОСР. 

 

Благодарности 

Настоящата междинна оценка не би могла да бъде разработена и осъществена 

ефективно без ценната подкрепа и съдействие на политическия и експертния екип на 

Областния управител на област Силистра, както и на партньорските организации и 

лицата, които любезно предоставиха информация и дадоха своето мнение и препоръки 

в рамките на проведеното анкетно проучване относно постигнатия напредък по 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Силистра към края на 

2010 г.  

На всички тях изказваме искрена благодарност! 
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1.  Метод и организация на междинната оценка 
 

Общи методологически изисквания 

Като част от общата методология, междинната оценка е съобразена с общите 

условия, принципи, подходи и практически решения, залегнали в насоките на ЕК за 

оценка на социално-икономическото развитие - базирания в интернет инструмент 

EVALSED, и по-конкретно Работен документ на Европейската комисия № 5 

„Индикативните насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния 

период”.  

 

Преглед на резултатите от предшестващи оценки 

Основният стратегически планов документ – „Областна стратегия за развитие на 

област Силистра 2005-2015 г.”, определя стратегическата рамка за устойчиво социално-

икономическо и инфраструктурно развитие на областта и представлява инструмент за 

формиране на цялостна дългосрочно ориентирана политика за регионално развитие в 

съответствие с националните, регионалните и местните приоритети през съответния 

период. Този документ е резултат от експертен анализ на данните и тенденциите в 

развитието на област Силистра през периода 2003-2005 г., като на тази основа е 

формулирана и стратегията за развитие – средносрочни до дългосрочни цели, 

приоритети и мерки за реализация при участието на широк кръг от партньори и 

водещата роля на областния управител и областната администрация. Още на етапа на 

разработването на областната стратегия за развитие е била извършена паралелна 

предварителна (ex-ante) оценка на нейното съответствие, въздействие и приложимост. 

Настоящата междинна оценка се базира и отчита основните резултати от 

предварителната оценка, като обръща особено внимание на следните методически 

предпоставки: 

• Приемането на Областната стратегия за развитие на област Силистра е важна 

стъпка в процеса на управление и планиране на развитието на областта за периода 

до 2015 г., Поставя се началото на стратегическото планиране за интегрирано и 

устойчиво решаване на ключови въпроси на икономическото и социалното развитие 

на областта и доближаване до нивата и стандартите на развитие  на регионите в ЕС; 

• Структурата и съдържанието на  стратегията покриват значителна част от 

изискванията, определени със Закона за регионалното развитие от 2004 г. и 

подзаконовата нормативна уредба, но също така се отбелязват и редица слабости, 
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свързани с: (а) фрагментарното разработване на стратегическата част на документа, 

липсата на вътрешна съгласуваност и обвързаност със стратегиите и плановете на 

по-високо регионално и национално ниво и на ниво ЕС; (б) използването на ясни и 

измерими  критерии и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението; (в) 

недостатъчност на мерките за осигуряване на информация и публичност на 

стратегията в процеса на нейното изпълнение и др. 

 

Избор на специфичен метод на оценка 

Настоящата експертна оценка ще се фокусира върху аналитичния преглед и 

сравнителния анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОСР-област 

Силистра с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на 

местно, регионално и национално ниво, както и на реформата на 

кохезионната/регионалната политика на ЕС  и първоначалните ефекти от прилагането 

на оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 

2007 г.  

Като се използва документален анализ на нормативното и стратегическото 

съответствие в рамките на междинната оценка, както и прогностична оценка се очаква 

да бъдат потвърдени няколко по-важни предварителни извода и препоръки за 

подобряване качеството на действащия стратегически документ за развитие на област 

Силистра: 

 Областната стратегия за развитие следва да бъде актуализирана в контекста на 

новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода 

след 2007 г., включително като се има предвид новата европейска стратегия ЕС – 

2020; 

 Необходимо е структурата и съдържанието на стратегията да бъдат оптимизирани с 

нови елементи и нови формулировки в съответствие с новото национално 

законодателство за регионалното развитие от 2008 г.; 

 Един актуализиран вариант на стратегията трябва да бъде съобразен с конкретните 

операции и схеми по оперативните програми за България, съфинансирани от 

фондовете на ЕС през периода 2011-2013 г и разработваната национална концепция 

за програмиране на развитието през следващия програмен период 2014-2020 г.; 

 В областта следва да се създадат необходимите институционални предпоставки – 

подобрени процедури, функции на структурните звена и организация на дейността 

на областната администрация, за ефективно и ефикасно управление на дейностите 
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по изпълнението, наблюдението и вътрешната оценка на областната стратегия за 

развитие. Също така да се създадат условия за укрепване на административния и 

експертния капацитет за разработване и реализация на проекти по линия на 

фондовете на ЕС, които са насочени към постигане на целите и приоритетите на 

областната стратегия за развитие през периода до 2013-2015 г и особено през 

следващия планов и програмен период.  

 

Критерии за оценка 

Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

област Силистра: 

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката 

за регионално развитие за текущия планов и програмен период; 

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие; 

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия 

профил на областта за наблюдавания период след 2005 г.; 

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на 

стратегията; 

 Ефикасно използване на ресурсите за регионално развитие на територията на 

областта; 

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален 

капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално 

развитие. 

 

Периодизация на оценката 

Междинната оценка обхваща времевия период 2005-2010 г., като анализите, 

констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденциите и/или ключови и 

характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по 

отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.   

 

Източници на информация 
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Областната стратегия за развитие се изпълнява главно чрез ефективната реализация 

на проекти и програми за местно развитие в рамките на общинските планове за 

развитие на територията на областта. Важно значение имат и реализираните проекти с 

регионално или национално значение, засягащи територията и населението на областта  

и осъществявани в рамките на секторните политики и програми, включително с 

трансграничен и междурегионален характер. В този смисъл, междинната оценка би 

следвало да се съобразява с резултатите от оценките за изпълнението на съответните 

планове и програми, доколкото такива оценки са извършвани през наблюдавания 

период. Информацията в тази насока е твърде оскъдна особено що се отнася до факта, 

че много малко общини в страната изобщо са възложили провеждането на междинна 

оценка или са изготвили годишни мониторингови доклади за изпълнение на общинския 

план за развитие към края на 2010 г. На практика, провеждането на междинната оценка 

на ОСР ще разчита на отзивчивостта и съдействието на общинските власти и експерти 

за предоставяне от тяхна страна на необходимата за целите на оценката информация, 

свързана с местното развитие и местния принос към целите и приоритетите за развитие 

на областта.  

Информационното осигуряване на междинната оценка се базира на следните по-

важни източници:  

 регионална статистика на Евростат, 

 данни на Националния статистически институт (НСИ) и териториалното 

статистическо бюро, 

 административна статистика на Агенцията по заетостта, 

 официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики в 

общините на територията на област Силистра, 

 справки и информация от Областна администрация Силистра, 

 годишни доклади по наблюдението на изпълнението на Регионалния план за 

развитие на Северния централен район, 

 официалните интернет страници на оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на ЕС за периода 2007-2013 г., включително централизираната 

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). 

 

Специални проучвания 

В допълнение и като съществена част от използвания метод, междинната оценка се 

базира и използва съвкупните резултати от ad hoc анкетно проучване на резултатите и 
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въдействието от изпълнението на областната стратегия за развитие към средата на 

периода на нейното действие. Проучването е проведено през ноември 2010 г. на 

територията на област Силистра като целевите групи (респонденти), обхванати от 

проучването са ръководители и служители на областната администрация, членовете на 

Областния съвет за развитие – кметове и председатели на общински съвети, общинска 

администрация, местни и регионални икономически и социални партньори, 

представители на гражданския сектор, лица и експерти в различни области, имащи 

отношение към изпълнението на областната стратегия за развитие 

Основната цел на анкетното проучване е да се събере, обобщи и анализира 

информация, базирана на мненията, експертните становища и оценките на 

анкетираните лица,  относно резултатите, ефектите, въздействието, устойчивостта и 

добавената стойност от изпълнението на областната стратегия за развитие през 

изминалия период след 2005 г. Тематиката на проучването обхваща широк кръг от 

стандартизирани и  отворени въпроси в няколко тематични направления, свързани с 

основните критерии за оценка на качеството при изпълнението на областната стратегия 

за развитие:  

• Съответствие на ОСР-Силистра през наблюдавания период с:  

- основните потребности и предизвикателства пред развитието на областта; 

- целите за политиката за регионално развитие на различните териториални 

нива – район от ниво 2, национално и европейско ниво; 

• Ефективност на изпълнението на ОСР-Силистра и степен на постигане на 

определените цели; 

• Ефикасност на изпълнението на ОСР-Силистра и съпоставяне на използваните 

ресурси с постигнатите резултати; 

• Въздействие върху регионалното и местното развитие и устойчивост на резултатите 

от изпълнението на ОСР-Силистра. 

 

Организация на процеса на оценяване 

Създадената организация за извършване на междинната оценка на Областната 

стратегия за развитие на област Силистра (2005-2015 г.) обхващаше логически 

обвързани дейности, завършващи с конкретни продукти, като времето за изпълнение на 

отделните видове дейности беше съобразено с изключително краткия срок за 

завършване на оценката.  
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Работата по изготвяне на междинната оценка протече в три основни етапа или 

фази:  

o начален етап/фаза – мобилизиране на ресурсите за извършване на 

междинната оценка – експерти, логистична подкрепа и комуникации, избор 

на методи(и) за оценка; 

o междинен етап/фаза – разработване на експертни оценки по тематичните 

направления (съответствие и хармонизация на ОСР, ефективност, 

ефикасност, координация, публичен контрол и устойчивост; 

o заключителен  етап/фаза - систематизиране  на предложенията, изводите и 

препоръките за периода до 2015 г. и/или за следващия планов и програмен 

период до 2020 г.  
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2. Резултати от междинната оценка 

2.1. Първоначални резултати от изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на област Силистра  

2.1.1. Актуален социално-икономически и екологичен профил на областта 
 
2.1.1.1. Общ профил 

Област Силистра е част от Северния централен район .  Площта на територията 

на областта  е 2846,3 кв. км, като 70,2% от нея са земеделски земи, а от тях 60% са 

обработваеми. Горските територии заемат 22,2% от територията, като са най-много в 

общините  Главиница и Дулово-  по 21,6% във всяка от тях. По северната граница на  

областта преминава една от най-големите реки в Европа – Дунав, която е и най- 

значимият потенциал на областта за бъдещо развитие. В близост до град Силистра е 

разположено езерото Сребърна, което е един от защитените от Юнеско природни 

обекти в страната.  

На  север областта граничи с Република Румъния. Състои се от седем общини – 

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан. Общият брой 

на населените места  е 118, като от тях 5 бр. са градове- Силистра, Тутракан, Алфатар, 

Главиница и Дулово, а останалите са села. 

От общините  най-голяма територия имат община Дулово- 566,3 кв. км и община 

Силистра-515,9 кв. км, а най-малка община Алфатар- 248,6  кв. км и община Ситово- 

271,0 кв. км. 

По характера на икономическите дейности и степента на урбанизация  област 

Силистра  се определя като селски район. 

Общият брой на населението  към 31.12.2008 г. е  129 121 д. , съответстващо на 

14,0% от общия брой на населението на Северния централен район.  

В периода от 2005г. до края на 2008г. общият брой на населението в област 

Силистра е намаляло с 4972 души ( 3,7%), а за същия период общият брой на 

населението  в подтрудоспособна възраст е  намаляло с 10,0 % спрямо 2005 г., 

населението в трудоспособна възраст с 5,0 %, а това в надтрудоспособна възраст се е 

увеличило с 4,2%.  По-голяма част от населението на областта е съсредоточена в град 

Силистра, респективно община Силистра и община Дулово. Процесът на застаряване 

на населението е в доста напреднала фаза и съществува риск от пораждане на  социални 

проблеми. Работната ръка е съсредоточена главно в Силистра, Дулово и в по-малка 
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степен в  Тутракан и Главиница. Останалите три общини Алфатар, Кайнарджа и  

Ситово имат ограничен потенциал от човешки ресурси с оглед на бъдещото развитие. 

Гъстотата на населението в края на 2008г. е 45,9 д/кв. км, много по-ниска от 

средната за страната 68,7д./кв. км и средната за Северния централен район 62,0 д/кв. 

км.  В сравнение с  началото на 2005 г. намалението на гъстотата на населението е с 1,4 

д/кв. км. Констатира се процес на интензивно обезлюдяване на часта от общината, 

имаща типичен характер на селски район. 

Фигура  1 

Възрастова структура на населението към 31.12.2008г.
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Източник: НСИ, 2008г. 

 

 Миграционните движения на населението в областта са доста интензивни. През 

2008 г. броя на изселените от областта е 2873 д., а този на заселените 1861 д. Като цяло 

в резултат на вътрешните миграционни движения на населението то е намаляло с 1012 

д.  само през 2008г. 

 

2.1.1.2. Регионална икономика  
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Брутният вътрешен продукт на област Силистра към 31.12.2007 г. е 4030 лв. 

на човек по текущи цени, като е значително по-нисък от този на Северния централен 

район- 5214 лв. на човек. В периода 2002-2007 г. той е нараснал с 961 лв., 

съответстващи на 31,3 %, в сравнение с  2002г. Констатиран е средногодишен  темп на 

растеж 6,2%, близък до средния за страната за периода. Сравнен с темпа на нарастване 

на БВП/човек за Северния централен район- 79% за петгодишния период от 2002 до 

2007 г. се наблюдава съществено изоставане.  

 Брутният вътрешен продукт на областта за 2007 г. е 531000 хил. лв., като 

съставлява  10,9% от БВП на  СЦР.  

 Брутната добавена  стойност на областта за 2007г. е 436 022 хил. лв. , като най-

голям дял има сектора на услугите, следван от сектора на селското стопанство. 

 

 Фигура 2 

 

Структура на Брутната добавена стойност - 
област Силистра  2007 г.
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Заетите в предприятията в нефинансовия сектор на икономиката през 2008 г. са 21 431 

д. Нетните приходи от печалби на предприятията в областта са 1 171 946  хил. лв., като 

спрямо приходите от печалби през 2005 г. са се увеличили с 57%. Общият брой на 

предприятията в областта  е 3600, а  стойността на дълготрайните им материални 

активи – 610 782 лв.  В периода 2005-2008г. броят на предприятията в нефинансовия 

сектор се е увеличил с 211 бр. Рентабилността на продажбите е 7,76%. 
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Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Силистра 

за 2008 г.  са 205 900хил. лв., като от тях   188 320 хил. лв. или 91,5 % са направени от 

частния сектор. Тези инвестиции са 12 % от инвестициите в СЦР и са значително по-

малко от разходите направени в други области в района като Русе и Велико Търново. 

Най-голям размер имат инвестициите в областта на добивната промишленост, добива 

на вода, канализацията и управлението на отпадъците- 58 839 хил. лв., в сектора на 

търговията и ремонта на автомобили, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството 

– 50 391 хил.лв., селското стопанство- 45 776 хил. лв. , строителството- 24 598 хил. лв.  

Разходите направени за професионални дейности и научни изследвания, 

административни и спомагателни дейности в областта са ниски само 1 839 хил. лв. и 

съответстват на 0,3% от БВП на областта. Разходите за сгради, строителни съоръжения 

и конструкции са 42,1% от разходите за приобиване на ДМА в областта, а тези за 

машини и оборудване 47,8%. 

Размерът на преките чужди инвестиции в областта през 2008 г. са 31 309 хил. 

евро. 

Туризмът в последните години се развива интензивно и се очертава като един 

от новите структуроопределящи отрасли за развитието на областта. По данни на НСИ 

през 2008г. нощувките в хотелите и местата за подслон на територията на областта са  

33288 бр.. Спрямо 2005г. нарастването е  с 22,4%, което определя по-ефективно 

натоварване на функциониращата  туристическа инфраструктура за подслон.  

На територията на областта функционират 19 средства за подслон с 535 легла. 

Най-много нощувки са реализирани на територията на община Силистра – 26594 бр. В 

сравнение с 2005 г. те са нарастнали с 1 840 бр. Общият брой на чужденците нощували 

в местата за подслон в областта през 2008г. са 4 507лица, като в сравнение с 2005 г. 

увеличението е с 1840 лица. 

Един от най-ценните ресурси за икономическо развитие на областта са 

земеделските земи, които са важeн фактор за развитие на интензивно модерно 

земеделско производство, особено овощарство  и свързаната с него преработвателна 

промишленост. 

Анализирайки структурата на икономиката на областта на основа на заетостта 

в отделните икономически отрасли и подотрасли (Фиг.3  ) се наблюдава, че най-много 

работни места  са създадени в преработвателната промишленост, търговията и ремонта 

на автомобили и мотоциклети, следвани от строителството и селското стопанство. 
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Фигура 3 

Структура на наетите лица по икономически дейности към 31.12.  2008 г.
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2.1.1.3. Социална сфера  

Коефициентът на безработица в областта в края на 2008 г. е 11,6%, като в 

сравнение  с 2002 г., когато е бил 24,2% е намалял значително. През 2008 г. броят на 

безработните лица е 6600 д. В края на 2005г. коефициентът на безработица е бил 16,9%. 

През 2009г.  коефициентът на безработицата  в областта спада до 7,6 % от трудово 

активното население , като общият брой на безработните лица регистрирани в бюрата 

по труда е 4000 души. За същият период  нивото на безработица в страната е 6,8%, а 

средното ниво за СЦР е 8,4%.  

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече 

години в края на 2009г. е 47,2%, като е по-висок при мъжете- 55,3%, отколкото при 

жените- 39,4%. Работната сила в областта в края на 2009г. е  52800 д.  и съставлява 

13,2% от работната сила в СЦР. Заетите лица на 15 и повече години в област Силистра 

през  2009 г.  са 48,7 хил. души, от които 28,0 хил. мъже и 20,7 хил. жени. За сравнение 

през 2002г.  коефициентът на икономическа активност е  51,5%. Наблюдава се 

намаление на стойността му  през 2009г., като намалението е резултат от влиянието на 

финансовата криза и промените в икономическите и социалните характеристики на 

района. 
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 Отчетеният коефициент на заетост  е  43,6 %, от трудовоактивното население 

като е по-нисък от средния за СЦР – 45,2%. Заетостта при мъжете – 51,4% надвишава 

тази при жените- 36,1%. Спрямо края на 2004 г. заетостта на трудовоактивното 

наеление  в областта е нараснала с 1,4%. Коефициентът на заетост, в областта 

определен спрямо населението в трудоспособна възраст в края на септември 2010 г. е 

40,1%, като по отношение на мъжете е 46,9%, а по отношение на жените 33,7%. Тези 

нива на заетост са по-ниски от средното за СЦР- 42,3% и средното за България- 47,5%  

Констатира се изоставане по отношение общите национални и европейски цели за 

достигане на средни нива на заетост около 70% към 2013-2015г. 

От заетите в областта  18,1% са с висше образование, 59,0% са със средно 

образование, вкл. 42% с професионално. Заетите с начално и по-ниско образование са 

22,9%, което е високо като ниво и очертава един от проблемите в областта, свързан с 

наличие на работна сила, която има ниско ниво на квалификация и образование  и 

трудно се адаптира към изискванията на пазара на труда. 

Налице е проблем с женската заетост, която изостава значително спрямо 

заетостта при мъжете и са необходими специфични нови мерки на пазара на труда, с 

които да се установи баланс. Друг проблем е негативното влияние на икономическата 

криза, която е ограничила създаването на нови работни места. За нарастване на 

заетостта в областта  и създаването на устойчиви работни места е необходимо да се 

акцентира повече на мерки за подпомагане и повишаване на конкурентоспособността 

на МСП – за разширяване на дейността им, за подобряване на технологичното 

оборудване, за разработване на нови продукти и услуги. 

Средните доходи на домакинствата в областта през 2008г. са 7569 лв., и са по-

ниски от средните за СЦР- 8154 лв. За същия период средният доход на лице в областта 

е 2609 лв. Годишно, като е по-нисък от средния за СЦР- 3241 лв. 

На територията на областта функционират 27 детски градини с и 50 

образователни  институции. 

 Гражданите на областта получават здравни услуги в три болнични заведения-   

многопрофилни  болници в градовете Дулово, Силистра и Тутракан с общ брой на 

леглата 576. Лечебните заведения за извънболнична помощ са 24- 1бр. диагностичен 

консултативен център в Силистра, два медицински центъра в Силистра и Тутракан и 21  

медико диагностични лаборатории. 

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са 7  – 1бр. 

домове за стари хора- в Тутракан Силистра и Алфатар, 1 дом за възрастни с физически 
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увреждания в Силистра, 1 дом за възрастни хора с умствени увреждания в Дулово и 2 

бр. домове за  деца лишени от родителски грижи в Главиница и Силистра. Броят на 

децата в домовете за деца лишени от родителски грижи е общо 110. В Силистра 

функционира и един дом за медико социални грижи за деца. 

 

2.1.1.4. Инфраструктурно развитие  

Пътна мрежа 

Общата дължина на пътната мрежа в областта е 506 км., от които  57 км са 

пътища І клас, 47 км. са пътища ІІ клас и 302 км са пътища ІІІ клас. Пътищата с 

асфалтова настилка са  500 км от общата дължина на пътната мрежа в областта. 

Останалите 6 км   са с  трошенокаменна настилка. 

Важна роля за  провеждането на международния автомобилен трафик по 

направлението „север-юг”  към Република Румъния има участъкът от  път І-7  

„Силистра-Ямбол-Елхово-  ГКПП „Лесово-Хамзабейли”. Участъкът „Силистра-

Шумен” от  път І-7 осигурява връзка на област Силистра  с автомагистрала „Хемус”, 

респективно със столицата и с град Варна.  За осигуряване на транспортната свързаност 

и достъпност в СЦР значение има  път ІІ-21 по направлението „Силистра-Тутракан-

Русе”. Път ІІ-71 „Силистра-Добрич- комплекс Албена” е важен за осигуряване на 

транспотната свързаност със СИР. 

За осигуряване връзките на общинските центрове с областния център  

съществена е ролята на третокласните пътища: 

• Път ІІІ-218 „Силистра-Дулово”; 

• Път ІІІ-235 „разкл. ІІ-21- Главиница”; 

Общинският път 7001 е с важно значение за осигуряване на транспортната 

дотъпност до община Кайнарджа. 

Територията на областта е обслужена и с железопътен транспорт, който 

осигурява транспортни връзки  към столицата и град Варна. Жп клонът обслужващ 

територията на област Силистра е „Самуил- Силистра”. 

 На територията на областта в района на град Силистра функционират два 

гранични контролно пропускателни пункта- в района на ферибота „Силистра-Калъраш” 

и един пътен. 

Водоснабдяване 
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Използваната вода  за задоволяване потребностите на областта през 2008г. е 

10891 хил. куб. м, от които 431 хил. куб.м за нуждите на селското и горското 

стопанство, 6110 хил. куб.м  за индустрията и 4350 хил. куб. м в битовия сектор. 

Всички населени места  на територията на областта са водоснабдени . Само на 

територията на община Тутракан е посочено, че делът на водоснабденото население е 

99,9%. 

Реално доставената вода до консуматорите в областта е 10 628 хил. куб.м . Констатират 

се загуби при преноса на вода – в размер на 55,5%, по-нисък от средния в Северния 

централен район- 60,8%. Водопроводната мрежа  на територията на областта е 

амортизирана и е необходимо да се предприемат мерки за реконструкцията й, с оглед 

намаляване на загубите на този ценен за района ресурс. 

Средната консумация на вода на ден на човек е  средно за областта 100 литра . Най-

висока е консумацията на вода на човек в община Силистра - 116 л/ден.  

 

2.1.1.5. Екологично състояние, проблеми  

Замърсяване на въздуха 

Разходите за възстановяване и опазване на  околна среда реализирани в областта през 

2008г. са 22,382 млн. лв. Те съставляват 19,9% от годишните разходи в целия Северен 

централен район за 2008г. Като абсолютен размер на инвестицията тя може да се оцени 

като една от най-високите на човек от населението,  в сравнение с останалите области. 

Замърсяването на въздуха на територията на областта е главно от въглероден диоксид и 

серен оксид . През 2008г. количеството на емисиите на въглероден диоксид във въздуха 

е 26785 т, а на серния оскид 236,6т. Най-големи замърсявания на въздуха се наблюдават 

на територията на община Силистра. 

Канализация и пречистване на отпадните води 

Общият обем на заустените отпадни води е 9332 хил. куб. м годишно, като от тях  

третираните води са 2966 хил.куб.м или 31,8%. Заустените води от обществената 

канализация и СПСОВ са 2359 хил. куб. м годишно. Общо 1605  хил. куб. м  отпадни 

води годишно се заустват от домакинствата без да са обхванати от обществената 

канализационна система. На територията на областта  не са изградени СПСОВ. 

Очевидно е изоставане на област Силистра по отношение изграждането на селищни 

пречиствателни станции за отпадни води . 

Управление на отпадъците 
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На територията на областта функционират 4 бр. депа за битови отпадъци, които 

обслужват  60,9 % от населението. Има изоставане спрямо средните данни за Северния 

централен район-  89,4%. Общият обем на събраните битови отпадъци е 35 693т, 

съответстващи на 10,0% от общия обем на отпадъците в района. Събраните отпадъци 

на човек в областта средно са  451 кг, малко повече от средното количество в СЦР- 440 

кг.  

 

2.1.1.6. Местно развитие – общо състояние и характеристики на общините 

В рамките на оценявания период на национално настъпиха някои промени, 

които частично повлияват средата за местно развитие. Местните власти получиха, 

права и отговорности, които повишават тяхната роля в този процес. С промяната на 

Конституцията през януари 2007 г., органите на местното самоуправление получиха 

данъчни правомощия, което представлява стъпка насочена към финансова 

самостоятелност на общините. Общините вече имат компетенции по отношение 

определяне размера на местните такси и местните данъци в рамките на определен 

„коридор”, като същевременно получиха права, които им позволяват да администрират 

местните приходи. Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 

1.1.2008 г. регламентираха процедурата, по която те да упражняват данъчните си 

правомощия. 

Въпреки това трябва да се отбележи, че очакванията за реализация на 

декларираните политики за децентрализция на управлението в страната в началото на 

оценявания период не се случиха и по този начин затрудниха и ограничиха 

възможностите за прилагане на местните политики за развитие на ниво община и 

област .Ключови приоритети от Програмата за децентрализация, като:  

- ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от държавните органи към 

общините за укрепване на местното самоуправление; 

-увеличаване на собствената приходна база на общините чрез предоставяне на 

нови приходоизточници, увеличаване на местните правомощия и прехвърляне на 

държавна собственост; 

-ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и на правомощията на 

общините да провеждат местна инвестиционна политика, не се изпълниха или се 

изпълниха в степен, която ограничи възможността за значително повишаване на 

капацитета и отговорността на местните власти в тази насока. 
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Несъстоялата се оптимизация на функционалната компетентност на областния 

управител и териториалните звена на централната изпълнителна власт за координация 

на секторните политики на регионално равнище, както и често неясните функции, 

структура и обхват на териториалните звена на централната изпълнителна власт, 

попречиха за повишаване на капацитета и отговорността на областната администрация 

за провеждане на ефективна регионална политика и за осигуряване на съответствие 

между националните и местните интереси. 

Тези факти следва да се отчитат при оценката на изпълнението на областната стратегия 

за развитие. 

Местното на развитие на област Силистра разгледано от гледна точка на седемте 

съставни общини - Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, 

Тутракан очертава както сходна в някои аспекти, така и различна демографска картина 

и степен на социално-икономическо развитие на територията. Това, което ги обединява 

са общата посока на демографски процеси, които протичат в региона и в страната през 

последните години – обезлюдяване на малките населени места, отрицателен механичен 

и естествен прираст. Макар и с негативен тренд, възрастовата структура на населението 

в областта е относително благоприятно и може да обезпечи с трудови ресурси, бъдещо 

интензивно развитие на местните икономики. Безспорен лидер в социално-

икономическо отношение на територията на област Силистра е община Силистра. През 

периода 2005-2008 г. тя продължава да функционира като главен търговски, социален, 

здравен, образователен и туристически център.  

За периода 2005-2008 г., безработицата в областта намалява повече от два пъти. 

Тази промяна е най-силно изразена в общини Главиница и Дулово, където делът на 

незаетите намалява с 72%, но пък също там се запазват едни от най-високите равнища 

на безработица за областта – 16.3% за Главиница и 12.9% за Дулово. Тоест, въпреки 

регистрираната положителна тенденция, в края на оценявания период, безработицата 

продължава да е със стойности над средните за страната (6.3%) като например в 

община Кайнарджа, тя е над три пъти по висока (21,2%), което е сериозен социален 

проблем. 

В периода 2005-2008 г. в социалната сфера, се наблюдава значително 

подобряване на средата свързана с предоставяне на социални услуги. Подобрена е 

както инфраструктурата така и обема от предоставяни услуги, като най-много нови 

центрове за специализирана подкрепа се разкриват в общини Силистра, Алфатар и 
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Тутракан. На практика, към 2008 г. в почти всички общини от областта се предоставят 

по-голямата част от социалните услуги, регламентирани в законодателната уредба на 

страната. Изключение прави единствено община Ситово, на чиято територия няма 

добре развита социална инфраструктура и се предоставят по-ограничен кръг от услуги, 

свързани с нея. По информация от Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) на територията на 

всички общини в областта (с изключение на община Ситово) се изпълнява поне един 

проект насочен към предоставяне на социални услуги.  

Данните от ИСУН разкриват сравнително добра проектна активност от страна на 

местните власти на територията на област Силистра в сферите околна среда (3 

проекта), рехабилитация на публична инфраструктура (7 проекта) и човешки ресурси (9 

проекта). Областите с най-много проектни инициативи за развитие са извънучилищни 

занимания, социални услуги за уязвими групи, ВиК, изграждане на ПСОВ, 

рехабилитация на пътна мрежа, енергийна ефективност. Лидер по брой проекти във 

всички сфери е община Силистра, като на другия полюс са общини Ситово и Алфатар. 

Голяма част от изпълнените или изпълняващи се проекти са с адресат училищата на 

територията, следвани от НПО и на последно място са търговските дружества. Тези 

процеси затвърждават съществуващата социално-икономическа картина в областта, 

водейки до задълбочване на междуобщинските различия в рамките на област Силистра. 

В най-неблагоприятна ситуация са общините Ситово, Алфатар и в по-малка степен 

Кайнарджа.     
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Институционално изграждане и административен капацитет 

В рамките на периода 2005-2008 г., по щата на областна администрация 

Силистра не се регистрират съществени промени. Щатната заетост е намаляла само с 

една бройка и към 2008 г. в администрацията работят 34 служители. Идентично е 

състоянието и в останалите областни админитрации от СЦРП. Към 2008 г. в областна 

администрация Силистра преобладават служители във възрастова група 40-49 г. (35%), 

докато през  2005 г. е регистрирана възрастова структура на заетите, доминирана от 

служители от по-ниска възрастова група 30-39 г. (51%).  

За разлика от възрастта, индикаторът „образователен статус” на служителите от 

областна администрация Силистра запазва почти константни характеристики в периода 

2005-1008 г. Категорично преобладават заетите с висше образование – 76% през 2008 г. 

и 86% през 2005 г. Такава е тенденцията и за останалите областни администрации. 

От гледна точка на хардуерната осигуреност на администрацията към 2008 г. 

може да се твърди че имаме достатъчна обезпеченост. Осигурени са 37 компютъра за 

служителите от администрацията, като всички компютри са оборудвани с операционни 

системи и са свързани с интернет. Прегледа на интернет страницата на областта 

показва, че могат и трябва да се направят допълнително много неща които да подобрят 

нейната функционалност и качество. В нея липсва публичен регистър за проектите на 

администрацията, както и връзка към Единния портал за достъп до електронни 

административни услуги. Очаква се обаче този недостатък да се коригира с резултатите 

от изпълнявания в момента проект на областната администрация “Електронна област 

Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнес,” финансиран по ОП 

„Административен капацитет”, който има за цел да осигури предоставянето на 

качествени комплексни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса в 

област Силистра чрез създаване на организационни и технологични условия за обмен 

на документи и информация по електронен път между Областна администрация 

Силистра, общините на територията на областта и териториалните звена на 

централната администрация.  

Един от важните индикатори за достигнато ниво на административен капацитет 

е проектната активност на обекта на оценка (областна администрация Силистра). Той 

разкрива волята, усилията и готовността на администрацията за промяна.  
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Към настоящия момент областна администрация Силистра изпълнява 

сравнително ограничен брой проекти (един проект от направление „Екология, туризъм 

и транспорт” - “Област Силистра представя: Седем състояния на водата” по програма 

EDEN 2010, което осигурява включване на областта в европейската EDEN мрежа), един 

проект от направление „Трансгранично сътрудничество”, в който областта е партньор 

на Здравна каса Кълъраш - „Здраве без граници” по ОП ТГС, и горецитирания проект за 

въвеждане на електронни услуги.  

 

Индикатор, който е показателен за постигната степен на административен 

капацитет на обекта на оценка е брой преминати обучения на служителите, като мярка 

за постоянно повишаване на техните знания и умения. Почти всички служители от 

администрацията са преминали обучения в области от тяхната компетентност, 

финансирани от ОП „Административен капацитет” и други финансиращи програми, 

които имат за цел подобряване на уменията и знанията на заетите в публичната 

администрация. Такива обучения всяка година се залагат и в плановете за 

задължителното и специализирано обучение. Служители от областна администрация 

Силистра са преминали обучения, организирани от УНИЦЕФ по изготвяне на областна 

стратегия за развитие на социалните услуги.   

В заключение може да се каже че допълнителни мерки за промяна на 

институционалния облик на областната администрация в посока изграждане на 

модерна и привлекателна среда за професионална реализация са препоръчителни. 

Развитието на административния капацитет за изпълнението на проекти и инициативи 

също да бъде стимулирано (за по-подробна информация вж. Приложение 2).    
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2.1.2. Съответствие и степен на хармонизация с целите  и приоритетите на 

политиката за устойчиво интегрирано регионално развитие 

Съществено условие за постигане на залегналите в Областната стратегия за 

развитие на област Силистра цели, приоритети и мерки е съответствието и 

хармонизацията на стратегията с целите  и приоритетите на политиката за устойчиво 

интегрирано регионално развитие, провеждана на ниво ЕС, на национално и 

регионално ниво 2 (NUTS 2). Сравнителната таблица по-долу дава възможност за 

преценка на това съответствие и степента на хармонизация на базата само на някои 

ключови дефиниции и формулировки, отнасящи се до визията, стратегическите цели 

и/или приоритети на политиката за регионално развитие на съответните нива. 

 
Таблица 2.1.2.1. Съответствие и степен на хармонизация на ОСР-Силистра 2005-2015 г. 

Дефиниции в политиката за 

регионално развитие  

Дефиниции в ОСР-Силистра Степен на хармонизация * 

*81-100%-пълна  

  51-80%- в значителна част 

  21-50%-ограничена 

  0-20%- липсва или 

минимална 

Ниво ЕС1 

Цели 2007-2013 г.: 

o Подобряване привлекателността 

на държавите-членки, регионите и 

градовете чрез достъпност, 

качество на услугите и опазване 

на околната среда; 

o Насърчаване на иновациите, 

предприемачеството и 

икономиката на знанието чрез 

развитие на изследователския и 

иновационния капацитет и  нови 

информационни и комуникационни 

технологии; 

o Създаване на повече и по-добри 

 

Визия за развитие 2005-2015 г.: 

Област Силистра ще бъде 

динамично развиващ се еврорегион 

по поречието на р. Дунав, 

европейска врата на България към 

богато културно-историческо 

наследство, място с ефективна 

икономика и устойчиво развитие, 

хармонична жизнена среда с 

благоприятни условия за живот, 

отдих, инвестиции и пълноценна 

изява на личността. 

Основна стратегическа цел: 

Постигане на високи и устойчиви 

 

80% (в значителна част) 

Известни резерви за най-

висока  оценка на 

съответствието се отбелязват 

по Приоритет 3, където се 

визира развитието на 

аграрния сектор.  Този сектор 

е предмет на общата 

селскостопанска политика и 

излиза извън рамките и 

насоките за устойчиво 

интегрирано регионално 

развитие, съфинансирани от 

Структурните фондове на ЕС. 

                                                 
1 „Стратегически насоки на Общността за икономическо, социално и териториално сближаване 2007-

2013”. 
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работни места, адаптиране на 

работниците и предприятията и 

инвестиции в човешкия капитал. 

темпове на икономическо развитие 

и жизнен стандарт, базирани на 

земя, интелект, Дунав, 

инфраструктура и екология. 

 

 

Национално ниво2 

Визия : "Българските региони в ЕС - с 

динамично развитие, постигащи висок 

икономически растеж и заетост, 

устойчиво развитие, привлекателни с 

подобреното качество на живот и 

запазеното и валоризирано природно и 

културно наследство" 

 

Визия: (вж. по-горе). 

 

80% (в значителна част) 

Вж. коментара по-горе 

 

Регионално ниво3 

Цели и приоритети на РПР на СЦР: 

Цел 1: Повишаване на 

конкурентоспособността и постигане 

на ускорен растеж на икономиката на 

Северния централен район 

Приоритет 1: Индустриален растеж на 

база на икономика на знанието; 

Приоритет 2: Развитие на пазарно 

ориентирано селско стопанство; 

Приоритет 3: Развитие на разнообразни 

форми на туризъм. 

Цел 2: Балансирано и устойчиво 
развитие на територията 

Приоритет 1: Доизграждане, 
реконструкция и модернизация на 
базисната техническа инфраструктура; 

Приоритет 2: Развитие на градските 
центрове; 

Приоритет 3: Постигане на 
вътрешнорегионална кохезия, 
осигуряваща пространствена 
деконцентрация на градските функции. 

 

П1. ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННА 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

РЕАЛИЗИРАЩА 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОТО 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА 

ОБЛАСТТА, ВОДЕЩА ДО 

ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПЯЩА 

УСКОРЕНОТО СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

П2. РАЗВИТИЕ НА 

ДИВЕРСИФИЦИРАНА И 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА 

ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА 

НА ОБЛАСТТА 

П3. РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН 
АГРАРЕН СЕКТОР, КЛЪСТЕР 
“ХРАНИ”, ТУРИЗЪМ 
П4. ПОСТИГАНЕ НА НОВО 
КАЧЕСТВО НА ЖИЗНЕН 
СТАНДАРТ И ЖИЗНЕНА СРЕДА 

 

 

100% (пълна хармонизация) 

 

                                                 
2 Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2009-2015 г. 

 
3 Актуализиран документ за изпълнение на РПР на Северния централен район 2010-2013 г. 
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Цел 3: Подобряване качеството на 
живот и развитие на екологична 
инфраструктура 
Приоритет 1: Осигуряване 
здравословна и благоприятна жизнена 
среда на основата на устойчиво 
управление на околната среда; 
Приоритет 2: Адаптиране на 
политиките и системите за 
образование, обучение и заетост към 
пазара на труда; 
Приоритет 3: Запазване и поддържане 
на биоразнообразието чрез 
разширяване мрежата от защитени 
обекти и защитени ландшафти; 
Приоритет 4: Развитие на 
гражданското общество и укрепване на 
административния капацитет на 
институциите. 

 
П5. УКРЕПВАНЕ НА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА 

 

 

Адекватното отразяване на целите и приоритетите на регионалната политика на 

областно ниво е ключова предпоставка за постигането на успех при реализацията на 

ОСР-Силистра, тъй като по този начин се постигат няколко важни първоначални 

резултата: 

− на първо място, създават се условия за синергичен ефект и по-широка политическа 

подкрепа на местните и регионалните усилия за преодоляване на дефицитите и 

проблемите в развитието на областта, както и на предприетите структурни реформи 

за постигане на ускорено развитие и устойчивост на провежданите от областта 

политики; 

− на второ място, осигуряват се по-добри възможности за търсене и получаване на 

безвъзмездно съфинансиране от национални и европейски източници и фондове на 

проектите с регионално и местно значение; 

− и на трето място, публичният и гражданският сектор, бизнесът на територията на 

областта получават стимули за развитие и мултиплициране на постигнатите 

резултати и позитивни ефекти, като ориентират и планират по-добре собствените си 

политики, финансови ресурси и дейност и извличат допълнителни ползи, знания и 

умения от натрупания опит при разработването и впоследствие при реализацията на 

ОСР.    
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2.1.3. Съответствие с изискванията на законодателството за регионалното 

развитие 

Структурата и съдържанието на ОСР-Силистра, както и на използваната 

методология при нейното разработване са обект на междинната оценка, доколкото те са 

съобразени с актуалните изисквания на националното законодателство, подзаконовата 

нормативна уредба и методическите указания в областта на регионалното развитие. 

Подобна оценка на съответствието е необходима и важна от гледна точка 

оптимизацията на областната стратегия за развитие като стратегически документ с цел 

да бъде вътрешно съгласуван и систематизиран, да предоставя ясна логика на 

предвижданите интервенции, да осигурява възможност за наблюдение, контрол и 

отчетност и да бъде публично възприет и подкрепен чрез предоставяне на пълна, точна 

и обективна информация за предприетите действия и постигнатите резултати. В 

посочената таблица са систематизирани резултатите от оценката на съответствието на 

ОСР-Силистра с изискванията на действащото законодателство за регионалното 

развитие. 

 
Талица 2.1.3.1.  Съответствие на ОСР-Силистра (2005-2015 г.) с изискванията на 

действащото законодателство за регионалното развитие   
Структура и съдържание на 

ОСР-Силистра 

Изисвания на 

законодателството/методически указания 

Степен на 

съответствие* 

*81-100%-пълно  

  51-80%- в 

значителна част 

  21-50%-

ограничено 

  0-20%- липсва 

или минимално 

Основни компоненти на 

съдържанието: 

Профил на област Силистра 

SWOT анализ 

Стратегия за развитие на област 

Силистра до 2015 г. 

Организация и координация на 

дейността за реализация на ОСР 

Чл. 12. 4 (1) Областната стратегия за развитие 
определя средносрочните цели и приоритети 
за развитие на областта, както и 
стратегическите насоки за разработване на 
общинските планове за развитие. 
(2) Областната стратегия за развитие се 
разработва в съответствие с регионалния план 
за развитие. 
(3) Областната стратегия за развитие съдържа: 
1. анализ на икономическото и социалното 
състояние на областта; 
2. целите и приоритетите за развитие на 
областта за определен период; 

50% - ограничено 

съответствие 

                                                 
4 Закон за регионалното развитие (Обн. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г. и следващите изменения). 
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3. обща оценка на необходимите ресурси за 
постигане целите на стратегията; 
4. териториалния обхват на районите за 
целенасочена подкрепа; 
5. критериите за оценка на изпълнението на 
стратегията; 
6. стратегически насоки за разработване на 
целите и приоритетите на общинските 
планове за развитие; 
7. описание на необходимите действия за 
прилагане принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност. 
 
Чл. 31. 5 (1) Областната стратегия за развитие 
се актуализира:  
1. при съществени промени на 
икономическите и социалните условия в 
областта; 
2. в съответствие с актуализирания документ 
за изпълнение на регионалния план за 
развитие;  
3. в резултат на промени в свързаното 
национално законодателство или в 
законодателството на ЕС; 
4. при съществени промени в секторни 
стратегии и програми, влияещи върху 
изпълнението на областната стратегия; 
5. на основата на резултатите от междинната 
или последващата оценка. 
(2) За актуализиране на областната стратегия 
за развитие се разработва актуализиран 
документ за изпълнение за остатъка от 
периода на нейното действие. 
 

0% - липсва 

съответствие 
 

 

 

 

 

Актуализираният документ за изпълнението- 
АДИ, на областната стратегия за развитие 
тематично обхваща6: 
− Актуализиран социално-окономически 

профил на областта; 
− Актуализиран SWOT анализ; 
− Актуализирана стратегия за развитие на 

областта; 
− Обща оценка на необходимите ресурси; 
− Териториален обхват на районите за 

целенасочена подкрепа 
− Критериите за оценка изпълнението на 

стратегията 
− Стратегически насоки за разработване на 

общинските планове за развитие 
− Прилагане на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и 
публичност. 

50% - ограничено 

съответствие 

                                                 
5 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008 г.). 
6 „Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно 
развитие – 2009 година” (Заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството). 
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2.2. Ефективност на изпълнението - степен на постигане на целите на 

развитието на областта 

Експертната оценка на постигнатия напредък по физически и финансови 

индикатори при изпълнението на ОСР-Силистра към края на 2010 г. се базират на 

обобщените резултати и аналитичния преглед на изпълнените проекти и реализираните 

или прогнозирани финансови средства по съответните стратегически цели, 

приоритетни оси и мерки, залегнали в стратегията.  

Оценката използва следната степенна скала: 

І. Нулеви резултати/ не е отбелязан напредък, или в проценти - 0%; 

ІІ. Незначителни резултати/ минимален напредък – 0-25%; 

ІІІ. Умерени резултати/ значителен напредък – 25-50%; 

ІV. Оптимални резултати/много голям напредък – 50-75%; 

V. Постигнати резултати/ максимален напредък – 75-100%. 

Експертната ценка по критерия ефективност на изпълнение на областната 

стратегия за развитие или степен на постигане на целите е представена по съответните 

„приоритетни оси”7 за развитие на областта за наблюдавания период 2005-2010 г.  

Приоритетна ос 1 на ОСР-Силистра 

П1. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА, 
РЕАЛИЗИРАЩА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
НА ОБЛАСТТА, ВОДЕЩА ДО ПОВИШАВАНЕ НА 
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПЯЩА 
УСКОРЕНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

Степен на изпълнение на целите Оптимални резултати/много голям 
напредък – 65% 
 

Изпълнението на целите на Приоритет 1 е достигнало 65% от планираните 

резултати към настоящия момент. Успешната реализация на този приоритет се дължи 

на активността на на местните власти, социалните партньори и гражданските 

организации на местно и регионално ниво, които системно подготвят необходимите 

проекти, търсят възможности за финансиране и реализират съответните проектни 

дейности. Постигнатите редултати обаче, за да допринасят за устойчивото развитие и 

конкурентоспособността на областта, е необходимо да бъдат интегрирани и подходящо 

                                                 
7 Приоритетните оси на ОСР-Силистра са формирани единствено за целите на междинната оценка и 
групират съответните стратегически  приоритети, специфични цели и мерки, залегнали в стратегията. 
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съчетани с останалите приоритетни оси на стратегията особено свързани със 

стимулиране на местната икономика.  

 

Приоритетна ос 2 на ОСР-Силистра 

П2. РАЗВИТИЕ НА ДИВЕРСИФИЦИРАНА И 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НА 
ОБЛАСТТА 

Степен на изпълнение на целите Незначителни резултати/ минимален 
напредък – 15%; 

 

Степента, в която са постигнати целите по Приоритетна ос 2, измерена в 

проценти е едва 15%. Минималният напредък по разработване и изпълнение на 

проекти и инициативи за бизнессредата се дължи преди всичко на недостатъчен 

опит и умения за развитие на ефективни бизнес услуги и партньорства, 

включително ПЧП, на и извън територията на региона и в частност със съседните 

страни и региони. Необходимо да продължат усилията за идентифициране на нови 

проектни идеи и изготвяне на успешни проекти за развитие на бизнессредата и 

сектора на МСП, които имат стимулиращ и мултиплициращ ефект по отношение на 

публични и  частни бизнес проекти. 

 

Приоритетна ос 3 на ОСР-Силистра 

П3. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН АГРАРЕН СЕКТОР, 
КЛЪСТЕР “ХРАНИ”, ТУРИЗЪМ 

Степен на изпълнение на целите 

Умерени резултати/ значителен 

напредък – 25%; 

 
 

Достигнатата относителна степен на изпълнение на целите, поставени при 

реализацията на Приоритетна ос 3 на ОСР, към края на 2010 г. е 25%.  От конкретния 

анализ на изпълнението става ясно, че е необходимо да се преразгледа бъдещата 

формулировка на тази приоритетна ос, тъй като приоритетът, свързан с аграрното 

развитие излиза извън обхвата на програмите за интегрирано регионално развитие и 

може да бъде съфинансиран по общата селскостопанска политика на ЕС и съответните 

фондове. Не е налична и достатъчно информация за реализацията на релевантни 

проекти в информационната система за прилагането на структурните инструменти на 
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ЕС. Необходимо е досегашният напредък да се запази като темп на нарастване на 

реализацията на дейности и проекти до края на плановия период. 

 

Приоритетна ос 4 на ОСР-Силистра 

П4. ПОСТИГАНЕ НА НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И 
ЖИЗНЕНА СРЕДА 

Степен на изпълнение на целите Оптимални резултати/много голям 
напредък – 55%; 

 

По Приоритетна ос 4 общата степен на постижение по отношение изпълнението на 

целите е 55% до 2010 г. За следващите години от периода на действие на стратегията 

следва да се предприемат действия за разработване и осъществяване на конкретни 

проекти, свързани с изпълнението на  нереализираните в достатъчна степен мерки по 

приоритета, свързани с здравеопазването, културата и спорта. 

 

Приоритетна ос 5 на ОСР-Силистра 

П5. УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЛАСТТА 

Степен на изпълнение на целите Умерени резултати/ значителен 
напредък – 45%; 

 

Постигнатите резултати в  рамките на Приоритетна ос 5, както и активното 

отношение към неговата реализация поради ключовото му значение за цялостното 

изпълнение на областната стратегия за развитие определят степен на общо изпълнение 

на поставените цели 45%. Повече внимание към настоящия момент и в бъдеще би 

следвало да се отдели на изграждането на устойчив административен капацитет за 

изпълнение, мониторинг и оценка на проекти на местно и регионално ниво, за развитие 

на партньорството и иновативни управленски практики, както и за разширяване и 

активизиране на териториалното сътрудничество и обмена на знания, опит и добри 

практики с други европейски региони. 
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2.3. Ефикасност на използваните ресурси 

По критерия ефикасност при реализацията на областната стратегия за развитие или 

при съпоставянето на постигнатите резултати с реализираните финансови средства до 

момента като цяло се очертава умерена степен на ефективна реализация на 

използваните ресурси с ясно изразен дисбаланс по Приоритетни оси 1 и 2, например. 

1. Приоритетна ос 1 

Финансови ресурси – Приоритетна ос 1 Референтна 

сума (хил. лв.) 

Реализирани средства 2010 г. 292 000 

Общо средства за реализация 2013-2015 г. 498000 

Ефикасност на реализацията  

(Степен на реализация на ресурсите* 

ефективност на реализация на целите) 

57.2% 

 

 

2. Приоритетна ос 2 

Финансови ресурси – Приоритетна ос 2 Референтна 

сума (хил. лв.) 

Реализирани средства 2010 г. 2500 

Общо средства за реализация 2013-2015 г. 20800 

Ефикасност на реализацията  

(Степен на реализация на ресурсите* 

ефективност на реализация на целите) 

2.7% 

 

 

3. Приоритетна ос 3 

Финансови ресурси – Приоритетна ос 3 Референтна 

сума (хил. лв.) 

Реализирани средства 2010 г. 10147 

Общо средства за реализация 2013-2015 г. 70100 

Ефикасност на реализацията  

(Степен на реализация на ресурсите* 

ефективност на реализация на целите) 

5.5% 

 

 

4. Приоритетна ос 4 
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Финансови ресурси – Приоритетна ос 4 Референтна 

сума (хил. лв.) 

Реализирани средства 2010 г. 8600 

Общо средства за реализация 2013-2015 г. 62700 

Ефикасност на реализацията  

(Степен на реализация на ресурсите* 

ефективност на реализация на целите) 

11.4% 

 

 

5. Приоритетна ос 5 

Финансови ресурси – Приоритетна ос 5 Референтна 

сума (хил. лв.) 

Реализирани средства 2010 г. 738 

Общо средства за реализация 2013-2015 г. 12300 

Ефикасност на реализацията  

(Степен на реализация на ресурсите* 

ефективност на реализация на целите) 

4.1% 

 

 

 

По-подробна справка за реализираните средства по цели и приоритети на ОСР-
Силистра с възможности за сравнения е дадена в Приложения 1а и 1б. 
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2.4. Специализирани оценки в рамките на междинната оценка 
 
2.4.1. Оценка – опазване и подобряване на околната среда 
 
Анализ на стратегията 

Съгласно информацията в 1.6.5. Състояние на околната среда и екологични условия 

Област Силистра се характеризира с добро качество на околната среда, определено от 

липсата на крупни промишлени замърсители. В района е регистрирано превишаване на 

нормите за съдържание на фини прахови частици и серен диоксид в атмосферния 

въздух. Източниците на замърсяване са битовото отопление, промишлените и 

транспортните дейности. В повечето промишлени предприятия липсват пречиствателни 

съоръжения. Качеството на aтмосферния въздух в гр. Силистра е влошено вследствие 

трансграничния пренос на замърсители от металургичния комбинат в гр. Кълъраш. 

Изготвена е Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух  

на област Силистра. 

Като цяло няма регистрирани замърсявания с пестициди, тежки метали или други 

замърсители на повърхностните и подпочвените води. Дължината на канализационната 

мрежа в областта е 74 км, изградена основно в градовете Силистра и Тутракан, като 

делът на обхванатото население е съответно 75% и 54%. Недоизградената канализация, 

многото попивни ями и отсъствието на функциониращи ПСОВ, причиняват 

замърсявания както на р. Дунав, така и на подпочвените води. Почвите в областта не са 

замърсени с тежки метали, нефтопродукти и пестициди. Ерозията е един от най-

сериозните деградационни процеси.  

Единственият начин за обезвреждане на отпадъците на територията на област Силистра 

е чрез депонирането им. Това става в 91 регламентирани и 165 нерегламентирани депа. 

Делът на обслужваното население от услуги по сметоизвозване е 47.1%. В системата на 

централизирано сметосъбиране са включени частично община Силистра, Тутракан, 

Ситово, Главиница и Дулово. В община Алфатар и община Кайнарджа не се 

осъществява такова.  

Икономиката в региона се характеризира с висока енергоемкост. Въпреки направените 

стъпки за подобряване на енергийната ефективност все още има много резерви и 

разработената Областна  програма за Енергийна ефективност предвижда конкретни 

проекти за повишаването й. Липсва информация относно потенциала и възможностите 

за внедряване на възобновяеми енергийни източници.  
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В областта има три   категории защитени територии  -  поддържан резерват, защитени 

местности и природни забележителности (11 ЗТ с обща площ - 7 392,5 ха). По 

отношение изграждането на националната екологична мрежа НАТУРА 2000 в 

стратегията е застъпен изцяло погрешен подход за „отреждане на непригодни и полу-

непригодни земи” за защитени зони, най-вероятно породен от непознаване на 

законодателството в тази сфера. 

На база събраната информация в Част 2. е изготвен SWOT анализ, в който са включени 

и засегнатите екологични проблеми, както и други, които не са представени в 

описателната част (примерно ВЕИ и противоерозионни залесителни пояси).  

В Част 3 от стратегията ясно и подробно са формулирани целите, мерките и 

дейностите в сферата на опазване на околната среда. Те са групирани основно в 

Стратегически приоритет 1, Специфична цел 4: Инвестиции в екологичната 

инфраструктура и подобряване на екологичния баланс на територията на областта, и 

частично в някои от планираните мерки под Стратегически приоритет 3. 

В Част 4 е формулирана система от индикатори за мониторинг и оценка на напредъка 

при изпълнение на стратегията. По отношение на опазване на околната среда са 

дефинирани 13 индикатора, имащи отношение към постигане на съответните 

специфични цели. Недостатък в тази част е липсата на заложени базови и целеви 

стойности за избраните индикатори, позволяващи оценка на напредъка при 

изпълнението на планираните цели, мерки или дейности. Липсва и връзка между 

поставените цели в стратегията и националните политики, свързани със 

законодателството за опазване на околната среда, управление на отпадъците, опазване 

на водите, биоразнообразието и др. 

 

Оценка на напредъка при постигане на поставените цели в частта Опазване на 

околната среда (ООС) 

В поставените кратки срокове, обективна и пълна оценка за напредъка по изпълнение 

на стратегията е трудно да се изготви с оглед липсата на достатъчно данни по всички 

формулирани индикатори и липсата на определени целеви стойности за тях. Ето защо, 

оценката се базира на наличната информация за финансирани проекти на територията 

на област Силистра, свързани с формулираните проблеми в сферата на ООС и 

заложените в стратегията цели, мерки и дейности за тяхното решаване. 

Напредък по отношение запазване чистотата на околната среда (атмосфера, почви, 

води) може да се установи чрез мониторинг на пределно допустимите концентрации за 
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определени замърсители, както и на база изпълнените или финансираните проекти, 

които следва да допринесат за намаляване на замърсяването. За индикатори могат да се 

ползват статистически данни от РИОСВ/ НСИ (% загуби на вода, % жители, обхванати 

от сметосъбиране, брой изградени ПСОВ, обем пречистени битови отпадни води и др.) 

Тези данни няма да дадат ясна представа за междинния напредък, тъй като много 

проекти все още са в процес на изпълнение и цялостните резултати от реалзиацията им 

не могат да бъдат отчетени и остойностени на етап междинна оценка. Те обаче следва 

да бъдат отчетени при финалната оценка на стратегията на база разработената система 

от индикатори за всички приоритети, цели и мерки от стратегията в част ООС. 

На база наличните данни е установено, че към момента в областта са разработени и 

финансирани 9 проекта за изграждане на канализация и пречистване на отпадни води 

(общини Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово и Ситово), 2 проекта за управление на 

отпадъците (общини Силистра и Алфатар), 2 проекта за опазване на биологичното 

разнообразие (община Силистра) и 2 проекта в сферата на ВЕИ енергийната 

ефективност (община Алфатар). В процес на подготовка и оценка са още 11 нови 

проекта, които ще допринесат за постигане на заложените цели до края на времевата 

рамка на стратегията. 

Поради гореизложеното и факта, че частта ООС представлява малка част от общия 

обем на стратегията, предлагаме оценката да бъде извършена на база 3 общи 

индикатора, които могат да бъдат включени в единна система за мониторинг/ оценка: 

 

№ Индикатор Мерна единица 2005 - 2010 

1 Брой проекти в сферата на ООС, които са 

приключени, регистрирани или в процес на 

изпълнение 

брой 16* 

2 Обем привлечени инвестиции в сферата на 

ООС 

хил. лв 22 980,67** 

 

3 Брой проекти/ проектни предложения в 

сферата на ООС, които са в процес на 

подготовка или оценка 

брой 11* 

 
*по статистически справки и данни, предоставени от общините в рамките на извършеното проучване 

в процеса на  междинната оценка (данните може да са непълни) 
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**обща стойност на проектите на общини от област Силистра, одобрени за финансиране в периода 

2005-2010 г. за които е преодставена информация от ОбА към момента на оценката 

 

В резултат от оценката и стойностите на избраните индикатори можем да заключим, че 

за периода 2005-2010 г. област Силистра е реализирала неоспорим напредък по 

поставените стратегически цели в сферата на Опазване на околната среда. 

Въпреки това, областната управа и общинските администрации следва да положат 

сериозни усилия за максималното изпълнение на заложените цели през оставащия 

период за изпълнение на стратегията. 

 

Препоръки за подобрение при евентуална актуализация на стратегията 

При възможност за актуализация на стратегията за оставащия период от нейното 

реализиране, препоръчваме усилията в частта ООС да бъдат фокусирани в няколко 

основни насоки: 

- Оптимизране на системата от злаожени индикатори в частта ООС на стратегията 

и определяне на целеви стойности за всеки индикатор; 

- Съгласуване на стратегията в частта ООС със заложените цели, индикатори и 

целеви стойности в националните политики/ законодателството за опазване на 

околната среда, управление на отпадъците, опазване на водите, 

биоразнообразието и др. 

- Използване на системата от 7 стратегически индикатора за интегриране на 

глобалните цели по околна среда в регионалното планиране, разработена в 

рамките на ПРООН Проект „Конвенциите от Рио” и официализирана от страна 

на МРРБ. 

 

Считаме, че актуализираната по подобен начин стратегия ще представлява още по-

ефективен инструмент за регионално развитие, позволяващ извършването на 

качествени оценки за напредъка в сферата Опазване на околната среда. 
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3. Основни изводи  
 

Основните изводи от междинната оценка на ОСР-Силистра за наблюдавания период 

2005-2010 г. са систематизирани в зависимост от изпозвания метод и критерии за 

оценка на резултатите от изпълнението на стратегията. 

  

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката 

за регионално развитие за текущия планов и програмен период 

Адекватното отразяване (почти пълно съответствие) на целите и приоритетите на 

регионалната политика на областно ниво е ключова предпоставка за постигането на 

успех при реализацията на ОСР-Силистра 

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие 

Резултатите от оценката на съответствието на ОСР-Силистра с изискванията на 

действащото законодателство за регионалното развитие показват ограничено 

съответствие (около 50%), което се дължи на липсата на текущи вътрешни оценки 

(тематични или за определен период) и предприемане на активни действия за 

актуализиране/адаптиране на стратегическия документ в зависимост от актуалните 

промени в свързаното законодателство. 

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия 

профил на областта за наблюдавания период след 2005 г. 

Усилията на регионалните и местните власти на територията на област Силистра в 

последните години са концентрирани и се регистрира напредък особено в сферата на 

социалните услуги, образованието и изграждането на базисна инфраструктура. Въпреки 

това са необходими и усилия за насърчаване на местното икономическо развитие, което 

да повиши заетостта на работната сила, нейната квалификация и производителността 

на труда като предпоставка за повишаване конкурентоспособноста на регионалната 

икономика. Повече внимание следва да се отдели на изграждането на съвременна 

екологична инфраструктура особено от гледна точка на бъдещото участие в 

реализацията на Дунавската стратегия на ЕС. 

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на 

стратегията 
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Достигнатата относителна степен на изпълнение на целите, поставени при 

реализацията на Приоритетните оси  на ОСР, показва общ значителен напредък към 

средата на периода на изпълнение на стратегията. Постигнатите темпове на изпълнение 

на целите особено през периода 2008-2010 г. трябва да се запазят, като същевременно 

се предприемат действия за оптимизиране на резултатите в зависимост от една бъдеща 

актуализация на стратегическата част на ОСР. 

 Ефикасно използване на ресурсите за регионално развитие на територията на 

областта 

При реализацията на областната стратегия за развитие или при съпоставянето на 

постигнатите резултати с реализираните финансови средства до момента като цяло се 

очертава умерена степен на ефективна реализация на използваните ресурси с ясно 

изразен дисбаланс между някои приоритетни оси. 

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален 

капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално 

развитие 

Към момента е налице сериозна  политическа и социална ангажираност за 

цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие, свързана с активно 

търсене и мобилизиране на партньорства за развитие на местно, регионално и 

национално ниво,  включително имащи трансграничен и интеррегионален характер с 

партньори от ЕС. Съществуват обаче все още значителни ограничения пред 

изграждането на завършен в структурно отношение и напълно оперативен и 

функционален административен и институционален капацитет за управление 

изпълнението на ОСР. 



 43

4. Препоръки за бъдеща реализация 
Актуалното социално-икономическо състояние на област Силистра, както и 

направените изводи от междинната оценка на изпълнението на ОСР-Силистра дават 

основание за дефиниране на няколко по-важни препоръки за бъдещата реализация 

на стратегията до 2013-2015 г., както и за разработване на нов стратегически 

документ за устойчиво интегрирано развитие на областта до 2020 г. 

1. Необходимо е предприемане на действия от страна на ръководството на 

областта и партньорите в Областния съвет за развитие за разработване на 

Актуализиран документ за изпълнение на ОСР-Силистра (АДИОСР), 

който да отрази настъпилите промени и съвременните тенденции в 

политическия, икономическия, социалния и екологичния контекст за 

развитието на областта. Времевият период на изпълнение на АДИОСР 

трябва ясно да е ориентиран към края на 2013 г., съгласно изискванията на 

законодателството за регионалното развитие, като се предвиди 

разработването на нов стратегически документ за следващия планов и 

програмен период 2014-2020 г., съвпадащ с програмния период по 

фондовете на ЕС. 

2. Структурата и съдържанието на ОСР следва да бъдат адаптирани към 

изискванията на законодателството и съответните методически указания 

на компетентните органи за управление на регионалното развитие. 

3. Повече внимание и ресурси трябва да бъдат насочени към 

институционално изграждане и укрепване на капацитета на областно ниво 

за стратегическо планиране, мониторинг и оценка на стратегии и планове, 

засягащи устойчивото развитие на областта, включително на ОСР. 

4. Необходимо е активизиране и разширяване на сътрудничеството с други 

региони в ЕС с цел трансфериране на опит, познания и умения за 

реализация на регионални инициативи с трансграничен и 

транснационален характер и по-ефективно използване на възможностите 

на европейските фондове за регионално развитие. 

5. Бъдещата актуализация на ОСР-Силистра би следвало да постигне по-

добър баланс на статегическите цели и приоритети, като сред тях намерят 

място повече мерки за развитие на различни форми на туризъм, 

изграждане на информационното общество и предоставяне на електронни 
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услуги, опазване и подобряване на околната среда, насърчаване на 

иновационните политики и стратегии в публичния и частния сектор на 

икономиката и социалната сфера. 

6. Сред приоритетите за развитие на областта за периода до 2020 г. биха 

могли да бъдат: насърчаването на „зелените” нисковъглеродни 

технологии в индустриите и бита, модернизиране и развитие на базисната 

инфраструктура с акцент върху транспортната инфраструктура и 

диверсифициране на енергийната инфраструктура, развитие на 

електронното управление, приобщаващ икономически растеж, включващ 

равнопоставено участие на социалните групи, създаване и развитие на 

конкурентоспособен регионален туристически пазар. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1а 

Обобщени резултати за реализирани и действащи проекти в Област Силистра по информация от Областна администрация, 
общини Силистра, Алфатар и Ситово и информационна система за следене на проекти по оперативни програми8 

 

Реализирани и в процес на 
изпълнение проекти 

Предстоящи проекти – 
регистрирани или в степен на 

готовност 
Проектна идея Прекратен Приоритет 

на 
ОСР/Страте
гическа цел 

Об
щ 
бр

ой
 п
ро

ек
ти

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 
Резултати 
(обобщено) Бр

ой
 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Очаквани 
резултати 
(обобщено) 

Степен на 
реализация на 
потенциалните 
финансови 
ресурси 

/Съотношение 
К3/ (К3+К6)= %/ 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Степен на 
"мечтите", т.е 

"% на 
развитие, 

разрастване" 
(К10/(К3+К6) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 
Общо 137 96 160 372 850  24 164 788 151  49.3% 9 62 069 810 8 829 000 19.1% 

Приоритет 1 58 35 144 706 696  16 146 298 992  49.7% 6 62 069 810 1  21.3% 
СЦ 1 2        2 3 310 000    
СЦ 2 17 8 123 780 078  8 123 907 577  50.0% 1 13 759 810   5.6% 
СЦ 3 9 7 4 389 000     100.0% 1 43 000 000 1  979.7% 
СЦ 4 29 19 16 157 619  8 22 391 415  41.9% 2 2 000 000   5.2% 
СЦ 5              
СЦ 6 1 1 380 000     100.0%      
Приоритет 2 8 3         5   
СЦ 1              
СЦ 2 5 2         3   
СЦ 3 3 1         2   
Приоритет 3 2 1 146 687  1 10 000 000  1.4%      
СЦ 1              
СЦ 2              

                                                 
8 Информацията не може да се смята за изчерпателна. За част от проектите липсва информация за стойността и степента на реализация или готовност.  
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Реализирани и в процес на 
изпълнение проекти 

Предстоящи проекти – 
регистрирани или в степен на 

готовност 
Проектна идея Прекратен Приоритет 

на 
ОСР/Страте
гическа цел 

Об
щ 
бр

ой
 п
ро

ек
ти

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Резултати 
(обобщено) Бр

ой
 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Очаквани 
резултати 
(обобщено) 

Степен на 
реализация на 
потенциалните 
финансови 
ресурси 

/Съотношение 
К3/ (К3+К6)= %/ 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Степен на 
"мечтите", т.е 

"% на 
развитие, 

разрастване" 
(К10/(К3+К6) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 
СЦ 3              
СЦ 4              
СЦ 5              
СЦ 6 2 1 146 687  1 10 000 000  1.4%      
Приоритет 4 34 30 6 877 769  2 1 739 160  79.8% 1  1 829 000  
СЦ 1 3 3 1 448 445     100.0%      
СЦ 2 22 20 1 061 288  1 132 158  88.9%   1 829 000  
СЦ 3 1 1 2 920 636     100.0%      
СЦ 4 2 1 19 000     100.0% 1     
СЦ 5 1 1 100 981     100.0%      
СЦ 6 5 4 1 327 419  1 1 607 002  45.2%      
Приоритет 5 5 2 737 736  2   100.0% 1     
СЦ 1 3 2 737 736  1   100.0%      
СЦ 2 1    1         
СЦ 3              
СЦ 4 1        1     
СЦ 5              
СЦ 6              
Проекти по 
повече от 
една цел 

30 25 7 903 961  3 6 750 000  53.9% 1  1   
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Реализирани и в процес на 
изпълнение проекти 

Предстоящи проекти – 
регистрирани или в степен на 

готовност 
Проектна идея Прекратен Приоритет 

на 
ОСР/Страте
гическа цел 

Об
щ 
бр

ой
 п
ро

ек
ти

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Резултати 
(обобщено) Бр

ой
 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Очаквани 
резултати 
(обобщено) 

Степен на 
реализация на 
потенциалните 
финансови 
ресурси 

/Съотношение 
К3/ (К3+К6)= %/ 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Бр
ой

 

Об
ща

 
ст
ой

но
ст

 

Степен на 
"мечтите", т.е 

"% на 
развитие, 

разрастване" 
(К10/(К3+К6) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 
1.1 и 1.2 3 2 650 000     100.0%   1   
1.1;1.4 1 1 184 083     100.0%      
1.2;1.4;4.6 1 1 293 374     100.0%      
1.3;4.2 2 1 4 211 424     100.0% 1     
2.1;4.6;5.1;5.
2 

1    1 500 000        

3.6;4.6 1 1 1 310 406     100.0%      
4.1;4.2;4.5 1 1            
4.1;4.3 15 15 347 314     100.0%      
4.1;4.3;4.5 1 1 215 480     100.0%      
4.2;4.5 2 2 691 880     100.0%      
4.4;4.6 1    1 6 000 000        
4.5;5.2 1    1 250 000        
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Приложение 1б 

Проекти, включени в анализа на изпълнението на приоритетите и стратегическите цели на Областна стратегия на Силистра 
 

Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Тутракан Повишаване на икономическата активност и интеграция на 
90 безработни лица на пазара на труда в Община Тутракан 
и Община Главиница 

4.1 Човешки ресурси 30.3.2010 30.3.2011 148 875.54 Регистриран 

Обл. Силистра Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите 
лица в "Стройпроект ООД" - Силистра 

4.1 Човешки ресурси 08.12.200
8 

01.4.2010 74 113.00 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра "Квалификационно обучение на зает персонал в сектора на 
шивашката промишленост" 

4.2 Човешки ресурси 29.1.2009 01.12.2009 28 396.76 Приключен 

Силистра „Ефективно партньорство за качествено професионално 
образование” 

4.2 Човешки ресурси 24.9.2009 24.6.2010 56 465.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра Образованието и мултикултурният диалог - основа за 
интеграцията на малцинствата 

4.2 Човешки ресурси 17.6.2008 31.12.2009 94 124.00 В процес на 
изпълнение 

Главиница Да се подобри достъпа до училищната система и да се 
подпомогне социализацията и на ученици-билингви от 
Община Ситово чрез подкрепа за включването им в учебния 
процес и изграждане на подкрепяща и мотивираща среда 

4.2 Човешки ресурси 17.6.2008 31.12.2009 81 140.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра Клубните форми по конструиране и моделизми-желана 
територия на ученика 

4.2 Човешки ресурси 19.6.2008 01.1.2010 28 800.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра Училищните традиции и символи - гарант за европейско 
самочувствие 

4.2 Човешки ресурси 17.6.2008 --- 30 390.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра "Да локализираме себе си в глобалното общество на 
знанието" (Изграждане на мрежа от училищни клубове по 
краезнание в област Силистра) 

4.2 Човешки ресурси 08.7.2008 --- 37 111.30 Приключен 

Силистра Моят свят в снимки 4.2 Човешки ресурси 19.6.2008 01.1.2010 21 076.90 В процес на 
изпълнение 

Силистра Хармония в общуването 4.2 Човешки ресурси 17.6.2008 31.12.2009 47 837.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра “Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията” 
(обучение в граждански умения чрез дискусионни клубове) 

4.2 Човешки ресурси 18.9.2009 18.9.2010 98 860.00 В процес на 
изпълнение 

Кайнарджа Комплекс от извънкласни форми на обучение за развитие 
потенциала на учениците в с. Кайнарджа 

4.2 Човешки ресурси 30.9.2009 30.6.2010 32 190.30 В процес на 
изпълнение 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра „В света на познанието, фантазията и творчеството” 4.2 Човешки ресурси 20.10.200
9 

30.6.2010 199 044.62 В процес на 
изпълнение 

Силистра Детска академия 4.2 Човешки ресурси 05.10.200
9 

05.10.2010 87 895.11 В процес на 
изпълнение 

Силистра СЪЗДАВАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
НАЦИОНАЛНИ КОСТЮМИ, КАТО МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

4.2 Човешки ресурси 12.11.200
9 

12.11.2010 87 214.30 В процес на 
изпълнение 

Тутракан Организиране на дейността "Домашен помощник" в 
населените места на община Тутракан 

4.1;4.3 Човешки ресурси 13.5.2008 13.5.2009 69 024.55 Приключен 

Силистра Нова възможност 4.1;4.3 Човешки ресурси 13.5.2008 01.8.2009 46 197.26 Приключен 
Дулово Отново да живееш истински 4.1;4.3 Човешки ресурси 14.5.2008 --- 66 969.47 Приключен 
Силистра "Преходно жилище" 4.1;4.2;4.5 Човешки ресурси 19.6.2009 01.12.2010 110 908.67 В процес на 

изпълнение 
Дулово Център за социални услуги „ За един по-добър и достоен 

живот ” 
4.1;4.3 Човешки ресурси 29.6.2009 01.10.2010 115 365.15 Регистриран 

Силистра Обгрижване в семейна среда на хора с различни видове 
увреждания и самотноживеещи хора от община Силистра 
чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” 

4.1;4.3 Човешки ресурси 02.7.2009 01.10.2010 141 733.02 Регистриран 

Главиница Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на 
територията на община Главиница 

4.1;4.3 Човешки ресурси 29.6.2009 29.6.2010 65 649.89 Приключен 

Силистра Независимост…….., увереност……….., мобилност………! 4.1;4.3 Човешки ресурси 29.10.201
0 

01.12.2011 105 955.51 Регистриран 

Тутракан СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ТУТРАКАН 

4.1;4.3 Човешки ресурси 28.10.201
0 

01.2.2012 215 894.94 Регистриран 

Силистра Център за социална рехабилитация и интеграция за 
възрастни с увреждания 

4.1;4.3 Човешки ресурси 05.11.201
0 

05.1.2012 111 265.73 Регистриран 

Главиница Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 
години 

4.1;4.3 Човешки ресурси 01.11.201
0 

01.2.2012 179 824.42 Регистриран 

Главиница СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СОКОЛ 

4.1;4.3 Човешки ресурси 01.11.201
0 

01.2.2012 229 610.01 Регистриран 

Тутракан Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на 
услугата „Домашен помощник” в населените места на 
община Тутракан 

4.1;4.3 Човешки ресурси 28.10.201
0 

01.2.2012 192 395.74 Регистриран 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Кайнарджа „ГРИЖА ЗА ХОРАТА ОТ ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ЧРЕЗ 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК» 

4.1;4.3 Човешки ресурси 29.10.201
0 

01.2.2012 169 969.19 Регистриран 

Главиница „В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО 
ЖИВЕЕЩИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛО СОКОЛ, ЧРЕЗ 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК» 

4.1;4.3 Човешки ресурси 01.11.201
0 

01.2.2012 171 594.82 Регистриран 

Силистра Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво 
градско развитие чрез подобряване инфраструктурата на 
образованието – Основен ремонт на Обединено детско 
заведение “Нарцис” и Основно училище “Отец Паисий”, гр. 
Силистра 

4.2 Регионално 
развитие 

16.7.2008 2009 829000 Прекратен 

Силистра „Укрепване на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра” 1.4 Регионално 
развитие 

25.6.2009 25.6.2010 191781 Приключен 

Силистра Подобряване на транспортната достъпност чрез 
рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на 
община Силистра 

1.1;1.2 Регионално 
развитие 

16.9.2008 16.9.2010 3 980 597.47 Регистриран 

Дулово Реконструкция и рехабилитация на част от общинската 
пътна мрежа на територията на Община Дулово 

1.1;1.2 Регионално 
развитие 

16.9.2008 16.9.2010 4 835 666.64 Временно спрян 

Главиница „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" 

4.2;4.5 Регионално 
развитие 

02.6.2008 02.6.2009 989 484.18 Приключен 

Тутракан Подобряване на местната образователна инфраструктура 
на община Тутраканчрез обновяване и модернизиране на 
двете детски градини ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” и 
преоборудване на техните кухни. 

4.2 Регионално 
развитие 

20.10.200
8 

20.10.2010 860 949.53 Приключен 

Силистра Проучване и прилагане на добри европейски практики за 
оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра 

1.3 Регионално 
развитие 

14.4.2009 14.10.2010 264 976.98 Регистриран 

Силистра “Изработване и пускане в експлоатация на инсталация за 
комплексна газификация на автомобилни гуми, биомаса и 
органични отпадъци за производство на електрическа и 
топлинна енергия” 

2.2 Конкурентноспосо
бност 

26.6.2009 26.12.2010 3 624 960.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра "Компютърни и офис системи" ООД конкурентноспособно 
дружество на IT пазара в регион Долен Дунав 

2.2 Конкурентноспосо
бност 

02.9.2008 02.9.2009 23 582.00 В процес на 
изпълнение 

Силистра Повишаване на конкурентноспособността на Лесилмаш 98 – 
АД, чрез въвеждане на система за упраление БДС EN ISO 
27001 и покриване на съответния международно признат 
стандарт 

2.2 Конкурентноспосо
бност 

04.8.2009 04.8.2010 0.00 Прекратен 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш” 
ЕООД чрез въвеждане на система за управление на 
качеството и инвестиции в оборудване за покриване на 
международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2000 

2.2 Конкурентноспосо
бност 

04.8.2009 04.8.2010 0.00 Прекратен 

Силистра "Повишаване на ефективността на управленския процес на 
ХРОМ АД чрез покриване на международно признати 
стандарти" 

2.2 Конкурентноспосо
бност 

04.8.2009 04.8.2010 0.00 Прекратен 

Тутракан "Инвестиции в нови технологии за биоразградими 
пластмаси, разширение на производствената дейност и 
реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник 
пластик – Валя Петрова"" 

2.3 Конкурентноспосо
бност 

17.7.2009 17.1.2011 387 959.38 В процес на 
изпълнение 

Силистра "Технологично обновление на производствения процес на 
ХРОМ АД" 

2.3 Конкурентноспосо
бност 

17.7.2009 17.7.2010 0.00 Прекратен 

Силистра "Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш 
98”АД чрез технологична модернизация" 

2.3 Конкурентноспосо
бност 

17.7.2009 17.7.2010 0.00 Прекратен 

Силистра Прединвестиционно проучване, експертни анализи и 
разработване на инвестиционен проект за изграждане на 
ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на 
канализационните мрежи на с. Айдемир и с.Калипетрово в 
община Силистра 

1.4 Околна среда 15.12.200
8 

15.4.2011 884 800.00 Регистриран 

Силистра Прединвестиционно проучване, експертни анализи и 
изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на 
ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и 
частична реконструкция на водопроводната мрежа в 
гр.Силистра 

1.4 Околна среда 15.12.200
8 

15.4.2011 1 028 400.00 Регистриран 

Главиница “Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. 
Главиница” 

1.4 Околна среда 29.12.200
8 

29.7.2011 9 603 030.40 Регистриран 

Дулово “Подкрепа за устойчиво развитие на община Дулово чрез 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

1.4 Околна среда 29.12.200
8 

29.3.2012 0.00 Прекратен 

Силистра Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в 
ПР "Сребърна" чрез отстраняване на част от тръстиката 

1.4 Околна среда 15.7.2009 15.7.2012 1 662 901.11 Регистриран 

Силистра Ограничаване на негативното влияние на инвазивните 
видове и възстановяване на естествени местообитания, 
чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват 
"Сребърна" 

1.4 Околна среда 15.7.2009 15.7.2012 1 421 924.00 Регистриран 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра „От социални помощи към осигуряване на заетост” 
Осигурена заетост на 480 души 

4.1 НП „От социални 
помощи към 
осигуряване на 
заетост” 

01.1.2006 31.12.2007 1448445 Приключен 

Силистра НП „Асистенти за хора с увреждания” 4.1;4.3;4.5 НП „Асистенти за 
хора с 
увреждания” 

01.1.2006 31.12.2007 215480 Приключен 

Силистра .„Трансграничен туризъм по Долен Дунав” 3.6 ФАР ТГС 
България-Румъния 

2006 2007 146687 Приключен 

Силистра  „По-добри пътища, по конкурентоспособен регион” 1.1;1.2 ФАР 
Инвестиционна 
схема за 
финансиране на 
СИРП 

6.2006 9.2007 650000 Приключен 

Силистра  „Грижата за децата – мисъл за бъдещето на Силистра” 4.2;4.5 Програма на 
правителството на 
Япония 

8.2006 9.2007 691880 Приключен 

Силистра „Историческа памет” 4.4 НФ "Култура", 
ФРМС и ШАРС 

2007 2007 19000 Приключен 

Силистра „Развитие на селските райони по протежението на река 
Дунав, чрез създаване на трансграничен велосипеден 
маршрут” 

4.6 GTZ 2007 2007 34319 Приключен 

Силистра  „Остров – Силистра: общи води, общи проблеми” 1.4 ФАР ТГС 
България-Румъния 
2006 

2008 2009 311914 Приключен 

Силистра .„Включване на антични добруджански градове в 
туристическа дестинация” 

3.6;4.6 ФАР ТГС 
България-Румъния 
2006 

2008 2009 1310406 Приключен 

Силистра  „Дунав – мост за връзка Румъния – България” 1.1;1.4 ФАР ТГС 
България-Румъния 
2006 

2008 2009 184083 Приключен 

Силистра „Международна мрежа от информационни терминали 
Румъния – България 

1.2;1.4;4.6 ФАР ТГС 
България-Румъния 
2005 

2008 2009 293374 Приключен 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра „Създаване на регионална система за твърди битови 
отпадъци за Ялова” 

1.4 Програма за 
стимулиране на 
диалога между 
Турция и 
Европейския съюз 
от Община Ялова, 
Турция 

2008 2009 247655 Приключен 

Силистра „Шарен детски свят” 4.2 Човешки ресурси   132158 Предстоящ 
Силистра „Зелено пристанище”  1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 342270 Предстоящ 
Силистра „КАСИ – трансгранична мрежа за обществена информация” 1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 3891173 Предстоящ 
Силистра „Управление на спешните хидрологични и метеоролични 

ситуации и наблюдение качеството на околната среда” 
1.4 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 294186.17 Предстоящ 

Силистра „Насърчаване на транспортния потенциал в граничната зона 
Кълъраш – Силистра, чрез рехабилитация на пътища в 
общините Дикисени и Силистра” 

1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 13271415 Предстоящ 

Силистра Подобряване на транспортната инфраструктура в 
граничната зона Кълъраш – Силистра, чрез рехабилитация 
на пътища в община Стефан чел Маре и община Силистра 

1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 15511982 Предстоящ 

Силистра „Подобряване на транспортната инфраструктура в 
граничната зона Кълъраш – Силистра, чрез 
рехабилитация на пътища в община Росети и община 
Силистра” 

1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 15645569 Предстоящ 

Силистра „Подобряване на транспортната инфраструктура в 
граничната зона Кълъраш – Силистра, чрез 
рехабилитация на пътища в община Индепенденца и 
община Силистра” 

1.2 ФАР ТГС България-Румъния 2007-2013 15245168 Предстоящ 

Силистра „Изграждане на отводнителна канализация и съоръжения 
към нея за предотвратяване наводненията в с. Професор 
Иширково, община Силистра” 

1.4 Регионално 
развитие 

  964000 Предстоящ 

Силистра „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически 
атракции” 

4.4;4.6 Регионално 
развитие 

  6000000 Подготвя се  
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра, 
Алфатар, 
Дулово, 
Кайнарджа, 
Главиница и 
Ситово 

„Изграждане на инсталация за предварително третиране 
(сепариране и компостиране) на битови и зелени отпадъци 
към Регионално депо – Силистра” 

1.4 Държавен бюджет   10000000 Подготвя се  

Силистра „Изграждане на обща ПСОВ на гр. Силистра, с. Айдемир и с. 
Калипетрово” 

1.4 Околна среда    Подготвя се  

Силистра „Разширение на канализационна мрежа и частична 
реконструкция на довеждащи и магистрални водопроводи на 
гр. Силистра” 

1.4 Околна среда    Подготвя се  

Силистра Разширение на канализационната мрежа и частична 
реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир и с. 
Калипетрово” 

1.4 Околна среда    Подготвя се  

Силистра Изследване и разработване на модели за организация на 
градски транспорт и ефективно използване на 
транспортната инфраструктура в община Силистра” 

4.5;5.2 Административен капацитет  250000 Подготвя се  

Силистра Разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Силистра” 

2.1;4.6;5.1;5.2 Регионално 
развитие 

  500000 Подготвя се  

Силистра „Ефективни политики за устойчиво развитие на Община 
Силистра:” 

5.1 Административен капацитет   Подготвя се  

Силистра „Изграждане и функциониране на областен информационен 
център по ОП „Техническа помощ” „ 

5.2 Техническа помощ    Подготвя се  

Силистра „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
образователната инфраструктура в Община Силистра” 

1.3;4.2 Регионално 
развитие 

  4211423.96 Предстоящ 

Силистра „Система за безопасна градска среда и превенция на риска 
на територията на град Силистра „ 

1.2 Дунавска 
стратегия 

  13759810.1 Проектна идея 

Силистра Център за екологично земеделие и животновъдство “ 
ЕкоДобруджа” 

1.2 Дунавска 
стратегия 

  60000000 Подготвя се  

Силистра „Изграждане на инфраструктура за развитие на туризма в 
селата Ветрен и Сребърна, разположени на брега на р. 
Дунав” 

3.6 Дунавска 
стратегия 

  10000000 Подготвя се  



 56 

Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Силистра, 
Алфатар, 
Дулово, 
Кайнарджа, 
Главиница и 
Ситово 

„Развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци – 
изграждане на депо за строителни отпадъци и система за 
преработка на строители отпадъци” 

1.4 Дунавска 
стратегия 

  3000000 Подготвя се  

Ситово ”Преустройство,основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ 
с.Любен”Община-Ситово 

4.2 СИФ 2007 2007 272373.52 Приключен 

Ситово Ремонт на ул.”Младост” с.Ситово” Община-Ситово 1.2 САПАРД 2008 2008 99930 Приключен 
Ситово Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ”Щастливо 

детство” с.Ситово, общ.Ситово 
4.2 СИФ 2009 2009 470914.53 Приключен 

Ситово Реконструкция водопровод с.Добротица,общ.Ситово в 
участъка от входа на селото и минаващ по ул.”Добруджа, 
“Божурите”,”Айдемирска” до пътя за с.Ирник 

1.4 ПУДООС   698414.27 В процес на 
изпълнение 

Ситово Водопровод БПС «Ранней І» р.»Дунав до ПС «Втори подем» 
с.Попина, община Ситово 

1.4 МФ -капиталови 2009 2010 1666665 В процес на 
изпълнение 

Ситово Ремонт на улици в Община Ситово» 1.2 САПАРД 2004 2006 1836574 Приключен 
Ситово Изграждане на канализационни клонове по 

ул.»Образцова»,»Дръстър» и «Преселци» с.Искра община 
Ситово 

1.4 ПИП ЕАД 2006 2006 706570 Приключен 

Ситово Изграждане на канализационни клонове по 
ул.»Образцова»,»Дръстър» и «Чехлари»,»Златна 
нива»,»Пламък» в с.Искра община Ситово 

1.4 ПУДООС 2007 2007 719280 Приключен 

Ситово Изграждане на новопроектирана канализационна мрежа 
клон 3 и 4 в с.Ситово 

1.4 СИФ 2005 2005 163639 Приключен 

Ситово Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в 
населените места от Община-Ситово 

1.4 ДФ "Земеделие" 2010  4781780 сключен договор 

Ситово Реконструкция на улици в Община-Ситово 1.2     внесен 
Ситово Корекция на дере с.Попина,Община-Ситово 1.4     В процес на 

изпълнение 
Ситово Изграждане на система за улично осветление с използване 

на слънчева енергия в Община-Ситово 
1.3     В процес на 

изпълнение 
Обл. Силистра Електронна област Силистра 5.1 Административен 

капацитет 
2009 2011 693736.1 В процес на 

изпълнение 
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изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 
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Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Обл. Силистра Здраве без граници 4.3 ТГС България-
Румъния  

2010 2012 2920636 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра Реконструкция на два главни напорни водопровода 1.2 МРРБ 2009 2010 3800000 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра Изготвяне на предпроектно проучване за “Изграждане на 
мост над  река Дунав при Силистра – Кълъраш 

1.1 Много 2011 2012 2310000 Проектна идея 

Обл. Силистра Изготвяне на предпроектно проучване за “Развитие 
пристанище на р. Дунав при Силистра и изграждане  на 
прилежаща пристанищна инфраструктура” 

1.1  2011 2013 1000000 Проектна идея 

Обл. Силистра Предпроектно проучване за осъществяване на 
необходимите мерки за борба с опустиняването на 
територията на Южна и Северна Добруджа (България и 
Румъния) 

1.4  2011 2013 2000000 Проектна идея 

Обл. Силистра Изготвяне на План за управление на природните ресурси на 
Добруджа с детайлно проучване на възможностите за 
устойчиво икономическо развитие на базата на ресурсната 
обезпеченост на региона 

1.4  2011 2013  Проектна идея 

Обл. Силистра Изготвяне на Културно-религиозен атлас на Добруджа и 
Долно Дунавските земи с поклоннически маршрути и 
експониране на паметници 

4.4     Проектна идея 

Обл. Силистра Проект: “ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА” 1.3  2011 2014 43000000 Проектна идея 
Алфатар Капитален ремонт на улична мрежа 4.6 САПАРД 2004 2007 1087000 Приключен 
Алфатар Подобряване инфраструктурата с преобладаващо 

малцинствено население”-Реконструкция на ВВП с.Чуковец 
и подмяна на АЦ-водопровод с.Алеково 

4.5 ФРМС - Дунавска 
инициатива 

2004 2004 100981 Приключен 

Алфатар Основен ремонт на ОУ “Христо Ботев” гр. Алфатар 4.2 СИФ 2005  268000 Приключен 
Алфатар Изграждане на водопроводна мрежа и битова канализация в 

гр. Алфатар по  ул. “Йордан Петров”,ул.“Христо Ботев”,ул. 
“Добруджа”, ул. “Дочо Михайлов”, ул. “Албена 

1.3 ПУДООС 2006 2008 4069000 Приключен 

Алфатар Саниране на детска градина “Щастливо детство” – гр. 
Алфатар 

1.3 Красива България 2007 2007 180000 Приключен 

Алфатар Възстановяване на  детска градина “Щастливо детство” – гр. 
Алфатар 

1.3 МДПБА 2006 2006 100000 Приключен 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Алфатар Смяна на предназначението на част от общинска сграда – 
бивша детска градина за нуждите на Дирекция “Социално 
подпомагане” Община Алфатар  

5.1 ФСП-МТСП 2006 2006 44000 Приключен 

Алфатар Ремонт на кухненски блок на ЦДГ “Щастливо детство” гр. 
Алфатар 

1.3 Красива България 2007 2007 20000 Приключен 

Алфатар Преустройство и основен ремонт в ЦДГ “Щастливо детство” 
– с. Бистра 

1.3 Държавен бюджет 2007 2007 20000 Приключен 

Алфатар Естeтизиране и устройване на публични пространства в 
Община Алфатар – селска община с потенциал за развитие 
на туризъм 

1.6 МРРБ 2007 2008 380000 Приключен 

Алфатар Преходно жилище „Независим живот”- алтернатива на 
социалната изолация 

4.1;4.3 ФАР-МТСП 2008 2009 347314.2965 Приключен 

Алфатар Изграждане на соларна система в ЦДГ “Щастливо детство” и 
“Дом за стари хора””- гр.Алфатар, община Алфатар”  

4.2 ФСП-МТСП 2007 2007 20000 Приключен 

Алфатар Адаптиране на “Дом за стари хора” в съответствие с 
изискванията за достъпна среда” гр.Алфатар, община 
Алфатар 

4.2 ФСП-МТСП 2008 2008 30000 Приключен 

Алфатар Изграждане на водопроводна мрежа и битово-фекална 
канализация по улици: "П.Хитов", "П.Волов”,"Баба Тонка", 
"Г.Бенковски","Сакар", "Рила", "Вит", "Кирил и Методий", 
“Д.Дончев", "Й.Йовков", "Ст.Караджа" в гр.Алфатар 

1.4 Държавен бюджет 2009 2009 1800000 Приключен 

Алфатар Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 1.4 Държавен бюджет 2009 2009 62777 Приключен 
Алфатар Рехабилитация на ул.”Дочо Михайлов 4.6 Държавен бюджет 2009 2009 185476 Приключен 
Алфатар Трошено-каменна настилка на улична мрежа 4.6 Държавен бюджет 2009 2009 20624 Приключен 
Алфатар Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни  

системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, 
Община Алфатар 

1.4 ПРСР-МЯРКА 321 2010 2010 4645582 В процес на 
изпълнение 

Алфатар Проект за закриване и рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци на територията на Община Алфатар 

1.4 МОСВ 2010 2010 161561.23 В процес на 
изпълнение 

Алфатар Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, 
площади и улично осветление в гр.Алфатар 

4.6 Околна среда 2011 2013 1607001.59 Предстоящ 

Алфатар Изграждане на канализационна мрежа, пречиствателна 
станция за отпадъчни води, реконструкция и рехабилитация 
на водопроводната мрежа в гр.Алфатар”.  

1.4 Околна среда 2011 2013 8133228.8 Предстоящ 
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Място на 
изпълнение Наименование на проект 

Приоритет, 
Специфична 

цел 
Финансиране Начало край Обща 

Стойност Статус 

Обл. Силистра Транзитни пътища V – Лот 20 - TRP V/№20 Път ІІ-71 
Силистра - Добрич - км 5+871 до км 10+403; от км 17+088 до 
км 32+342; от км 32+342 до км 86+579 

1.2 ЕИБ, ДБ 2009 2012 48921060 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра Транзитни пътища V - Лот 19 Рехабилитация на пътни 
участъци по път II-21 с обща дължина 92.385 км - от км 
0+000 до км 6+055 
от км 16+330 до км 59+872 
от км 59+000 до км 103+564 

1.2 ЕИБ, ДБ 2009 2011 26165460 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 3 
Път ІІ-23 Исперих – Дулово - от км 94+200 до км 116+445 

1.2 МББР, ДБ 2009 2012 30784516.58 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра ЛОТ - 3 - ІІІ-235 Главиница-Зафирово от км 25+200 до км 
39+117 

1.2 ЕФРР, ДБ 2010 2010 4074920.09 В процес на 
изпълнение 

Обл. Силистра ЛОТ - 4 - ІІІ-216 Ситово - Дулово от км 0+000 до км 29+070 1.2 ЕФРР, ДБ 2010 2010 8097616.94 В процес на 
изпълнение 
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 Приложение 2 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕН В ОПР НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА  
Приоритети/специфични цели  Силистра  Дулово  Алфатар  Тутракан  Кайнарджа  Ситово  Главиница  Общо 

П1. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА, 
РЕАЛИЗИРАЩА ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА 
ОБЛАСТТА, ВОДЕЩА ДО ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПЯЩА УСКОРЕНОТО СОЦИАЛНО‐
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА  128286 168618  18730 91006 52000 38405 0 497045 
Специфична цел 1: Граничното разположение на областта да се 
превърне от ограничител в стимулатор за развитие  6000                   6000 
Специфична цел 2: Развитие и модернизация на регионалната и 
местната инфраструктура  46577 32960     9006    38405    126948 

Специфична цел 3: Доизграждане и модернизиране на 
инфраструктурата, осигуряваща добър стандарт на обитаване  25600 70150  6745 67000 52000       221495 

Специфична цел 4: Инвестиции в екологичната инфраструктура и 
подобряване на екологичния баланс на територията на областта  50109 65508  11985 15000          142602 

П2. РАЗВИТИЕ НА ДИВЕРСИФИЦИРАНА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА 
ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТТА  7385 1300  261 6585 0 5260 0 20791 

Специфична цел 1: Нарастване на вложените инвестиции, в т.ч. на 
чуждестранните, чрез маркетингова реклама на областта, 
премахване на пречките за инвестиции, координиране на 
инициативите за икономическо развитие  275    261             536 
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Специфична цел 2: Стимулиране на частния бизнес и ориентирането 
му към развитие на жизнеспособни и високо адаптивни малки и 
средни предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни 
промишлени отрасли и развитие на нови конкурентноспособни 
производства  7110 1180     4200    5210    17700 

Специфична цел 3: Повишаване на технологичното ниво и 
конкурентноспособността на икономиката в областта     120     2385    50    2555 
П3. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН АГРАРЕН СЕКТОР, 
КЛЪСТЕР “ХРАНИ”, ТУРИЗЪМ  8120 13660  4857 0 26500 16960 0 70097 

Специфична цел 1: Оптимално използване на природните ресурси  215 5000  297    3000 11660    20172 
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на 
човешките ресурси  3500 3000                 6500 
Специфична цел 3: Подобряване на качеството и маркетинга на 
земеделските продукти  155    4313    8000       12468 

Специфична цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности и 
повишаване качеството на живот в селските райони  3050 5000        5000 280    13330 
Специфична цел 5: Създаване на регионален клъстер “Добруджански 
храни”  200          500 550    1250 
Специфична цел 6: Развитие на алтернативен туризъм на база 
актуализирана областна стратегия и общински програми за развитие 
на туризъм в съответствие с приоритетите на Националната стратегия 
и съобразно местните туристически ресурси и потребности  1000 660  247    10000 4470    16377 
П4. ПОСТИГАНЕ НА НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И 
ЖИЗНЕНА СРЕДА  4610 18270  1843 18975 10500 8500 0 62698 
Специфична цел 1: Създаване на условия за трудова заетост и 
повишаване доходите на населението  710 275                 985 
Специфична цел 2: Повишаване ефективността на образователната 
система  1200 2995  110 6000 2500 4425    17230 
Специфична цел 3: Създаване на условия за подобряване здравето 
на населението  1200 3800        2000       7000 
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Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките 
дейности  1500 10000  978 6975 4000 350    23803 
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на 
уязвимите групи     450  755 6000 2000 3725    12930 
Специфична цел 6: Градско развитие – гр. Силистра – модерен 
европейски град     750                 750 

П5. УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА  240 240  10 680 11000 108 0 12278 
Специфична цел 1: Подобряване на ефективността от действията на 
областната и местните администрации  120 120  3 340 5500 108    6191 

Специфична цел 2: Подобряване на капацитета за програмиране и 
усвояване на средства по програми и проекти на ЕС  120 120  7 340 5500       6087 

ОБЩО  148641 202088  25701 117246 100000 69233 0 662909 
 


