
Фокус-група за идентифициране на приоритетни за 
изпълнение проекти в рамките за зоните за въздействие

Разработване на ИПГВР на гр. Силистра за периода 2014-2020 г.

22 февруари 2013 г.

Изпълнител ДЗЗД Обединение Устойчиво развитие за Силистра
Договор „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с 

прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от 
зоните за въздействие, за които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация, изработване/изменение на ПУП  

за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация, както и 
съвместяване на подземен и надземен кадастър , в резултат на идентифицираните проблеми в одобрените зони за 

въздействие и дейности по публичност и информация” 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/023, „Изработване на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г.”, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеОперативна програма 

“Регионално развитие” 
2007-2013

www.bgregio.eu



2

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, съгласно 
„Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР”;
Определени и одобрени 3 зони за въздействие от градската територия;
Изработена визия за развитие на града до 2020 г.

НА ПРЕДИШНИ СРЕЩИ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
Разясняване на възможностите, ограниченията и изискванията при формулиране на
проекти в ИПГВР, с оглед структуриране на потенциалните интервенции/проекти;
Прецизиране на обхвата на предложените интервенции/проекти;
Допълване, изменение на списъка с предложени интервенции/проекти;
Предоставяне на обратна връзка, мнение, позиция от участниците при дефинирането
на проектите в обхвата на ИПГВР.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТВАНЕ 
НА ИПГВР
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Приоритизиране на проектни предложения в различните зони на въздействие;

Изготвяне на бюджет, план-график за реализация на ИПГВР, механизъм за
организация и управление на ИПГВР, индикатори за оценка и наблюдение на ИПГВР;

Изготвяне на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР;

Изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от
зоните за въздействие, за които няма такъв или за които се налага неговата
актуализация, както и съвместяване на подземен и надземен кадастър;

Изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за
която няма такъв или за която се налага неговата актуализация и съвместяване на
подземен и надземен кадастър;

Провеждане на обществени обсъждания;

Изготвяне на стратегия на ИПГВР.

КАКВО ПРЕДСТОИ:
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Представяне на проектни идеи и мерки за реализацията на ИПГВР, в съответствие с
целите и стратегията;

Разясняване на възможностите, ограниченията и изискванията при формулиране на
проекти в ИПГВР, с оглед структуриране на потенциалните интервенции/проекти;

Запознаване с основните групи интервенции дефинирани в зоните за въздействие;

Допълване, изменение на списъка с предложени интервенции/проекти;

Прецизиране на обхвата на предложените интервенции/проекти;

Приоритизиране на проектни предложения в различните в зоните за въздействие.

ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ФОКУС-ГРУПА
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В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и с решение
на Общинския съвет на гр. Силистра 3 (три) зони за въздействие.

1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер I (С1 – Юг 1 и Юг 3) – обхват на
зоната: на запад – по ул. „Н. Й. Вапцаров” от кръстовището на ул. „Симеон Велики” до
кръстовището с ул. „Гео Милев”, по ул. „Гео Милев” до кръстовището с ул. „Мъченик Дасий”, по
ул. „Мъченик Дасий” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико Търново” до
кръстовището с ул. „Хан Крум”, по ул. „Хан Крум“ до строителната граница; на юг – землищна
граница и по ул. „Н. Й. Вапцаров” до кръстовището с бул. „Велико Търново”, по бул. „Велико
Търново” до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”; на изток – ул. „Петър Бояджиев ” до
кръстовището с бул. „Македония”; на север – по ул. „Симеон Велики” от кръстовището с ул. „Н.
Й. Вапцаров”, до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев”.

2. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер II (С2 – Север и Изток) – обхват
на зоната: на север – от кръстовището на бул. „Македония” с ул. „Капитан Кръстев” по
продължението на ул. „Капитан Кръстев” до държавната граница; на изток – държавната
граница; на юг – от държавната граница по ул. „Дръстър” до кръстовището с бул. „Македония”;
на запад – по бул. „Македония” от кръстовището с ул. „Дръстър” до кръстовището с ул. „Капитан
Кръстев”.

3. Зона на публични функции с висока обществена значимост (П – Център и Пристанищен
район) – обхват на зоната: на север р. Дунав; на запад – предгаров площад (кв. 1 и 5 от
Промишлена зона запад); на юг – от кръстовището на ул. „Симеон Велики” с ул. „Н. Й.
Вапцаров”, включително кръгово кръстовище на OMV, бул. „Македония” до кръстовището с ул.
„Капитан Кръстев” по продължението на ул. „Капитан Кръстев” до държавната граница; на изток
– държавната граница.

ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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Приоритизираните интервенции се структурират в проектни идеи за интегрирано
въздействие спрямо възможните източници на финансиране и времевата рамка за
изпълнение;

Консултират се със заинтересовани страни на фокус-групи;

Изследва се осъществимостта им с оглед на правни, технически, финансови аспекти –
необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, наличие/необходимост
от ПУП, възможност за грантово/финансов инженеринг финансиране и др.;

Структурират се спрямо прогнозния финансов ресурс за общината по ОП, приложими
за ИПГВР/идентифицираните възможности за ПЧП/ възможностите за съфинансиране/
финансиране от страна на общината;

Приоритизират се във времевата рамка на ИПГВР спрямо степен на наложителност на
дадена интервенция, степен на зрялост и последователсност на реализиране на
отделните схеми за финансиране по ОП.

КАК ИДЕНТИФИЦИРАМЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ

Дефинираните 
проектни идеи са 
инструментът  за 
постигане на целите и 
стратегията на ИПГВР 
чрез интегрирано 
въздействие върху 
идентифицираните 
основни проблеми в 
зоните за въздействие.

Консултацията със 
заинтересованите 
страни и оценката на 
осъществимостта им 
предпоставят
навременното им 
реализиране
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КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛАГАМЕ

Всеки проект да бъде в обхвата на зоната за въздействие;

Съобразяване на проектите с функционалното предназначение на всяка зона за
въздействие и целевите ефекти и резултати;

Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в
дадената зона;

Обхващане приоритетно на обекти/ терени – общинска собственост, по които общината
има ангажимент за управление/ поддържане;

При липса на изградена подземна инфраструктура, тя трябва да бъде осигурена преди
да се премине към други интервенции на съответния терен;

Приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо средното за
съответната зона;

Дефинирана потребност – брой ползватели, физическо състояние на сграден фонд и
прилежащите терени/ дворни пространства и т.н.;

Потенциал за развитие спрямо нуждите – т.е. доколко прогнозата показва необходимост
от развитие на съответната инфраструктура;

Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане.

Възможности, 
ограничения и 
изисквания при 
формулиране на 
проекти в ИПГВР
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АНАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЗОНИТЕ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3)

Основни проблеми
Неизградени, 
неблагоустроени, 
необзаведени или в 
лошо състояние
елементи на градската
жизнена среда;

Високо ниво на 
продължителна
безработица;

Висок процент 
етнически и 
малцинствени групи;

Нисък стандарт на 
образование, голям
брой ученици, които
напускат
преждевременно 
училище;

Ниско ниво на 
икономически дейности;

Наличие на жилищни
сгради, построени преди
повече от 20 години. 
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ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Рехабилитация, реконструкция и обновяване на улици и тротоари
бул. „Велико Търново“,  ул. „Д-р Анастас Янков“,  ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Петър 
Бояджиев“, ул. „Петър Мутафчиев“, ул. „София“, ул. с имот 3009, ул. „Искър“, ул. „Велес“, 
ул. „Хан Крум“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Мъченик Дасий“, ул. „Лида“, ул. „Тодор Каблешков“, 
ул. „Първи Октомври“.

ПРОЕКТ 2 – Рехабилитация, реконструкция и обновяване на ВиК инфраструктура
ул. „Д-р Анастас Янков“, ул. „София“, ул. „Константин Иречек“*; ул. „Велес“, ул. 

„Мъченик Дасий“ – предложение за включване в бизнес плана на ВиК Силистра.
* Заложени участъци, подлежащи на ремонт на водоснабдяване и канализация от ВиК
Силистра за програмния период 2014-2019. (Бизнес план – в проект).

ГРУПА 2: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт на покриви, сградни инсталации и фасадна дограма, топлоизолация, 
локални инсталации и/или връзки към системите за газоснабдяване и др. (Разходите за 
строително-монтажни работи; разходи, свързани със заснемания и енергийни 
обследвания, технически и работни проекти; разходи за проектанти, строителен надзор и 
за оценка на съответствието):
8 регистрирани по етажна собственост.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С1 – Юг1 и Юг3)
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ГРУПА 3: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ЗОНАТА
ПРОЕКТ 1 – Благоустрояване и обзавеждане на зелени площи и ефективното им 
включване в зелената система на града; алейно осветление; видеонаблюдение. 
Поставяне на ново улично и алейно осветление, изграждане/рехабилитация на алейните
настилки, поставяне на видеонаблюдение по основните улици в кварталите, подобряване 
на достъпа за хора с увреждания, маркировки на велоалеи – 8851, 2014, имот 4 от 
местност Албена (до филиал на РУ).
ПРОЕКТ 2 – Благоустрояване и обзавеждане на зелени площи в междублоковите 
пространства, нови и обновяване на стари детски площадки, облагородяване на зелени 
площи за широко обществено ползване във всички квартали в зоната за въздействие –
8894, 8924 с 8927 и 8923, 8857, 8930, 8935, 6251, 8910, 8922 с 8912, 8911, 8932, 3003, 
8929, 8903, 8892.
ПРОЕКТ 3 – Провеждане на инициативи с обитателите за облагородяване на градинките с 
пермакултура в междублоковите пространства.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С1 – Юг1 и Юг3)
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ГРУПА 4: ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА 
ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, енергийна ефективност, 
благоустрояване на прилежащия терен и достъп за хора в неравностойно положение. 
Създаване на дейности допринасящи за доброто настроение на пациентите (зала за 
прожекции, за спорт) – ДЯ „Бодра смяна“ /общинска публична на сграда и имот/;  ЦСМП 
/общинска частна на сграда и частна държавна на имот/; МБАЛ Силистра /държавна и 
общинска съсобственост на сграда и държавна частна на имот/.

ГРУПА 5:  ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА МЕСТНАТА ОБСЛУЖВАЩА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, строителство и реконструкция на сграден фонд, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства и 
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение – РЗИ /държавна 
публична собственост на сграда и държавна частна на имот/.

ГРУПА 6:  ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА 
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРОЕКТ 1 – Енергийно обследване, ремонт на сгради, мерки за енергийна ефективност; 
облагородяване на прилежащи пространства; достъп за хора в неравностойно 
положение; дооборудване – Дом за стари хора с отделение за лежащи /общинска 
публична на сграда и имот/; Дом за деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов" 
/общинска публична на сграда и имот/.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С1 – Юг1 и Юг3)
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ГРУПА 7: РАЗШИРЕНИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Енергийно обследване, ремонт на сграда, мерки за енергийна ефективност, 
облагородяване на прилежащи пространства, достъп за хора в неравностойно положение 
– ЦДГ „Добруджа“ /общинска публична на сграда и имот/; СОУ „Юри Гагарин“ /общинска 
публична на сграда и имот/; Общинско спортно училище „Дръстър“ /общинска публична 
на сграда и имот/; Филиал Силистра на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ 
/държавна публична на сгради и имот/; Земеделски колеж - висше училище /държавна 
публична на сгради и имот/.

ГРУПА 8:  ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА (Възможност 
за Публично-Частни Партньорства)
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение – стадион „Доростол“ /общинска публична 
на сграда и имот/;  стадион „Луи Айер“ /общинска публична на сграда и имот/; спортна 
зала „Луи Айер“ /общинска публична на сграда и имот/; спортна зала „Дръстър“ /общинска 
публична на сграда и имот/. 

ГРУПА 9:  ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение – филиал на регионална библиотека 
„Партений Павлович“ /общинска частна на сграда и общинска публична на имот/.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С1 – Юг1 и Юг3)
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ГРУПА 10: ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И 
БОРБА С БЕДНОСТТА НА УЯЗВИМИ, МАЛЦИНСТВЕНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРУПИ
ПРОЕКТ 1 – Намаляване на процента на отпадащите от училище деца от уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението и развиване на извънкласни 
форми на обучение.
ПРОЕКТ 2 – Развиване на алтернативни форми на обучение и квалификация на 
представители на  уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С1 – Юг1 и Юг3)
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ИНТЕРВЕНЦИИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С1 – Юг1 и Юг3) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток)

Основни проблеми
Не добро състояние на 
техническата
инфраструктура;
Неизградени, 
неблагоустроени, 
необзаведени или в лошо
състояние елементи на 
градската жизнена среда;
Среда с нарушени
екологични параметри;
Ниска степен на 
енергийна ефективност
на сградния фонд;
Недобро състояние на 
сградния фонд, 
потребност от 
обновяване;
Наличие на жилищни
сгради, построени преди
повече от 20 години;
Липсващи или 
недостатъчно развити
елементи на МОПТ;
Високо ниво на 
престъпност и нарушения 
на обществения ред.
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ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Рехабилитация, реконструкция и обновяване на улици и тротоари
бул. „Седми септември“, ул. с номер на имот 8600, ул. „Серес“, ул. „Янко Тодоров“, ул. 

„Дръстър“, ул. „Капитан Кръстев“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Хан Кубрат“,  ул. „Сан 
Стефано“, ул. „П. К. Яворов“, ул. „Богдан Войвода“, ул. „Кубадин“, ул. „Одеса“, ул. „Генерал 
Колев“, бул. „Добрич“, ул. „Гранична“. 

ГРУПА 2: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт на покриви, сградни инсталации и фасадна дограма, топлоизолация, 
локални инсталации и/или връзки към системите за газоснабдяване и др. (Разходите за 
строително-монтажни работи; разходи, свързани със заснемания и енергийни  
обследвания, технически и работни проекти; разходи за проектанти, строителен надзор и 
за оценка на съответствието):
33 регистрирани по етажна собственост.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С2 – Север и Изток)
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ГРУПА 3: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ЗОНАТА
ПРОЕКТ 1 – Благоустрояване и обзавеждане на зелени площи и ефективното им 
включване в зелената система на града; алейно осветление; видеонаблюдение. 
Поставяне на ново улично и алейно осветление, изграждане/рехабилитация на алейните
настилки, поставяне на видеонаблюдение по основните улици в кварталите, подобряване 
на достъпа за хора с увреждaния, маркировки на велоалеи – 8710, 3187, 3241, 3222 с 
3294 и 8720, 3235 с 3226, 3231, 3240, 3163, 3160.
ПРОЕКТ 2 – Благоустрояване и обзавеждане на зелени площи в междублоковите 
пространства, нови и обновяване на стари детски площадки, облагородяване на зелени 
площи за широко обществено ползване във всички квартали в зоната за въздействие –
8614, 8624, 8617, 8613, 8626 с 8628, 8714, 8604, 3263, 8607, 3254, 8615, 8709, 3186, 3262, 
8630, 884, 3265,8723, 8712, 8711, 8722, 8719, 1321, 8599, 8715, 8732, 8717.
ПРОЕКТ 3 – Провеждане на инициативи с обитателите за облагородяване на градинките с 
пермакултура в междублоковите пространства.
ПРОЕКТ 4 – Провеждане на инициативи с обитателите за облагородяване на 
пространствата около държавната граница.
ПРОЕКТ 5 – Благоустрояване на гробищни паркове – Обновяване на ограждащи 
елементи, ново алейно осветление, поставяне на елементи на градския дизайн, 
видеонаблюдение в Гробищен парк.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С2 – Север и Изток)
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ГРУПА 4:  ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА МЕСТНАТА ОБСЛУЖВАЩА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, строителство и реконструкция на сграден фонд, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства и 
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение – Бизнес инкубатор 
/общинска частна на сграда и имот/;  МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“ 
/общинска частна на сграда и имот/.

ГРУПА 5:  ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА 
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОЕКТ 1 – Енергийно обследване, ремонт на сгради, мерки за енергийна ефективност; 
облагородяване на прилежащи пространства; достъп за хора в неравностойно 
положение; дооборудване – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен 
център за стари хора /общинска публична на сграда и имот/, Дом за медико-социални 
грижи за деца /общинска публична на сграда и имот/.

ГРУПА 6: РАЗШИРЕНИЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Енергийно обследване, ремонт на сграда, мерки за енергийна ефективност, 
облагородяване на прилежащи пространства, достъп за хора в неравностойно положение 
– ЦДГ „Ян Бибиян – 2“  (ЦДГ „Дружба“) /общинска публична на сграда и имот/, ЦДГ 
„Нарцис“ /общинска публична на сграда и имот./, ЦДГ „Радост“ /общинска публична на 
сграда и имот/.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С2 – Север и Изток)
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ГРУПА 7:  ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА (Възможност 
за Публично-Частни Партньорства)
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение – закрит плувен басейн /общинска публична 
на сграда и имот/.

ГРУПА 8: ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И 
БОРБА С БЕДНОСТТА НА УЯЗВИМИ, МАЛЦИНСТВЕНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРУПИ
ПРОЕКТ 1 – Намаляване на процента на отпадащите от училище деца от уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението и развиване на извънкласни 
форми на обучение.
ПРОЕКТ 2 – Развиване на алтернативни форми на обучение и квалификация на 
представители на  уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение.

ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
(С2 – Север и Изток)
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ИНТЕРВЕНЦИИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР (С2 – Север и Изток) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА 
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район)

Основни проблеми
Липсващи или 
недостатъчно развити
елементи на МОПТ 
(редовни маршрутни
линии и свързаната с тях
инфраструктура);

Неизградени, 
неблагоустроени, 
необзаведени или в лошо
състояние елементи на 
градската жизнена среда;

Незадоволително
състояние на сградния
фонд с административни
и обществени функции;

Неизградени, 
неблагоустроени, 
необзаведени или в лошо
състояние елементи на 
градската жизнена среда.
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ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРУПИ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ

(П – Център и 
Пристанищен район)

ГРУПА 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Рехабилитация, реконструкция и обновяване на улици и тротоари
ул. „Капитан Кръстев“,  ул. „Старо село“, улица с номер на имот 5046, ул. „Москва“, ул. 

„Христо Смирненски“, ул. „Илия Блъсков“, ул. „Капитан Мамарчев“, ул. „Добруджа“, ул. 
„Любен Каравелов“, ул. „Дочо Михайлов“, ул. „Хаджи Димитър“, улица с номер на имот 
7031 (пред авто и ж.п. гарите), ул. „Дунав“, ул. „Белица“, ул. „Лом“, ул. „Плевен“, бул. 
„Симеон Велики“, ул. „Д-р Анастас Янков“, улица с номер на имот 3130, улица с номер на 
имот 8963, бул. „Македония“, ул. „София“, ул. „Васил Левски“, ул. „Патриарх Дамян“, ул. „Г. 
С. Раковски“, ул. „Кирил и Методи“, ул. „Минчо Лъсков“, ул. „Генерал Скобелев“, ул. „Д-р 
Петър Вичев“, ул. „Черни връх“, ул. „Добри Войников“, улица с номер на имот 5048, ул. 
„Славянска“, ул. „Дръстър“, ул. „10ти февруари“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Кеворк
Арабаджян“, ул. „Стоян Заимов“, ул. „Добрич“, ул. „Александър Стамболийски“, улица с 
номер на имот 5044, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Партений Павлович“, ул. „Гено 
Чолаков“.

ПРОЕКТ 2 – Рехабилитация, реконструкция и обновяване на ВиК инфраструктура
ул. „Илия Блъсков“, ул. „Добруджа“, бул. „Симеон Велики“, ул. „Д-р Анастас 
Янков“, ул. „София“, ул. „Хан Омуртаг“*.
* Заложени участъци, подлежащи на ремонт на водоснабдяване и канализация от ВиК
Силистра за програмния период 2014-2019. (Бизнес план - в проект).
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ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРУПИ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ

(П – Център и 
Пристанищен район)

ГРУПА 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА
ПРОЕКТ 1 – Благоустрояване и обзавеждане на зелени площи и ефективното им 
включване в зелената система на града; алейно осветление; видеонаблюдение. 
Поставяне на ново улично и алейно осветление, изграждане/рехабилитация на алейните
настилки, поставяне на видеонаблюдение по основните улици в кварталите, подобряване 
на достъпа за хора с увреждания, маркировки на велоалеи – пл. „Албена“ (5003); имоти 
3102, 3103, 3104, 3105, 3107, 3108, 3118, 3121, 3129, 3182, 3218, 3219, 8964 в една зелена 
площ, 5037, 3709, 3131, 3126
ПРОЕКТ 2 – Благоустрояване и обновяване на междублокови пространства и озеленени 
площи за широко обществено ползване, детски площадки, спортни площадки, 
обособяване на допълнителни паркоместа – имоти 3075 с 3077 и 3078, 3772, 3773, 4062 
заедно с 4347, 4350, 6001 и 6002, 3070 с 3071, 3079 с 3092, 3726, 2106, 3073 с 3074, 3396 
с 3398 и 3402, 3423, 3446, 3714, 3727, 2403, 3058, 3426, 3792, 3856;
ПРОЕКТ 3 – Облагородяване на пространството около пристанището – Създаване на 
дейности привличащи туристи; изграждане на панорамна велоалея с прилежаща 
инфраструктура (велостоянки); обновяване на пристанището и туристическата 
инфраструктура; създаване на рибен пазар; обособяване на рибарско пристанище 
(поставяне на лодкостоянки, обслужващи сгради); ЕКСПО център (музей), който ще 
запознава туристите и заинтересованите със специфична информация за града, региона, 
историята и традициите (риболов, земеделие, производство, транспорт); парк с кът за 
деца с увреждания; места за отдих и наблюдение на реката; открити спортни съоръжения 
(ледена пързалка през зимата, декоративно езеро през лятото).
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ОСНОВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГРУПИ

ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ С 
ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ

(П – Център и 
Пристанищен район)

ГРУПА 3: ОБНОВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
ПРОЕКТ 1 – Благоустрояване и обновяване на сградите  и пространствата на търговските 
обекти. Обособяване на допълнителни паркоместа. Създаване на комфортни условия за 
ползване – Общински открит пазар №1 /общинска собственост на имота, наличие на частни 
обекти/; Закрит Евробазар /общинска частна на имота и сграда/.

ГРУПА 4: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБСЛУЖВАЩАТА МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение – Обреден дом /общинска публична на сграда 
и имот/; Община Силистра /общинска публична на сграда и имот/.

ГРУПА 5: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, облагородяване на 
прилежащи пространства, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение –
Драматичен театър „Сава Доброплодни“ /общинска публична на сграда и имот/, Регионален 
археологически музей /НКЦ, общинска публична на сграда и имот/, Етнографски музей /НКЦ, 
общинска публична на сграда и имот/, Исторически музей /НКЦ, общинска публична на 
сграда и имот/, Регионален исторически музей /НКЦ, общинска публична на сграда и имот/, 
Художествена галерия /НКЦ, общинска публична на сграда и имот/, Младежки дом 
/общинска публична на сграда и имот/, Дом на учителя /общинска публична на сграда и 
имот/, Регионална библиотека „Партений Павлович“ /общинска публична на сграда и имот/
ПРОЕКТ 2 – Реставрация, консервация и адаптация в градската среда – Южна крепостна
стена на Дорусторум Дръстър
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(П – Център и 
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ГРУПА 6: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение в учебни заведения – ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ /общинска публична на сграда и имот/, ОУ „Отец Паисий“ /общинска публична 
на сграда и имот/, ПМГ „Св. Климент Охридски“ /общинска публична на сграда и имот/, 
Общежитие за средношколци „Младост“ /общинска публична на сграда и имот/; Школа по 
изкуствата /общинска публична на сграда и имот/, ПОУ „Софроний Врачански“ /държавна 
частна на сграда, държавна публична на имот/, ПГСУАУ „Атанас Буров“ /държавна 
публична на сграда и общинска публична имот/.
ПРОЕКТ 2 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение в детски заведения – ЦДГ „Роза – 1“ 
/общинска публична на сграда и имот/; ЦДГ „Роза – 2“ /общинска публична на сграда и 
имот/.

ГРУПА 7: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОЕКТ 1 – Ремонт, обновяване на сградния фонд, оборудване, мерки за подобряване на 
енергийната ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, подобряване 
достъпа на хора в неравностойно положение – ДКЦ 1 /общинска частна на сграда и 
общинска публична на имот/, Бивша стоматология /общинска частна на сграда и имот/, 
ДЯ „Здравец“ /общинска публична на сграда и имот/. 
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ГРУПА 8: ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНАЛНИ ПРОДУКТИ И ПАЗАРНА 
ИНФОРМАЦИЯ, КАМПАНИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ПРОЕКТ 1 – Създаване на регионални продукти и пазарна информация, кампании за 
подобряване на осведомеността относно културното наследство. Изследвания, 
разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни 
стратегии и програми, разработване на туристически пакети, кампании за подобряване на 
осведомеността на национално и международно ниво

ГРУПА 9: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ПРОЕКТ 1 – Ремонт на покриви, поставяне на външна/вътрешна топло, шумо- и 
хидроизолация, подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, изграждане на 
връзки към газоснабдителна мрежа, естетическо и цветово обновяване, изграждане на 
достъпна среда – 23 регистрирани по етажна собственост.
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ИНТЕРВЕНЦИИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ (П – Център и Пристанищен район) – ПРИМЕРИ И ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ…

http://ipgvr.bggis.com/


