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Въведение 

Основната цел на настоящия доклад е да представи обща картина на изпълнението на 

План за интегрирано развитие на община Главиница за периода 2021-2027 г. през 2021 г.  

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Целите на плана отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ за управление 

на община Главиница в следващите 7 години. Той е и основен документ от системата за 

стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за 

определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и 

населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и 

финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗРР, Планът за интегрирано развитие на община Главиница 

осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 

политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 

икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

 Визията за развитието на общината съответства на нуждите и желанията на местната 

общност, като дефинира ясно и категорично желаното бъдещо състояние на общината , а 

именно:  

„Община Главиница – община със съхранена природа, предлагаща 

благоприятна среда за живот, съчетаваща богата култура и традиции, с модерни 

технологии и с достъпна социална и техническа инфраструктура”  

Общата цел поставена пред развитието на община Главиница през плановия период 

предвижда:  

„Активиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално 

и пространствено развитие на общината за по-добро качество на живот на местното 

население.”  

 

 

 На база на визията и общата цел са изведени следните стратегически цели: 

 

 Стратегическа цел 1 
 

 

Развитие на конкурентоспособна икономика, 

основаваща се на местния демографски, природен и културно-исторически 

потенциал, осигуряваща възможност за просперитет на жителите на общината. 

Развитието на местната икономика е от решаващо значение за създаването на работни 

места. Това включва осигуряване на бизнес среда и подкрепа за местните предприятия, 

подобряване достъпа до пазара и намаляване на административната тежест. 

От икономическа гледна точка структуроопределящо за общината е земеделието. Целта 

е насърчаване развитието на устойчив и интелигентен селскостопански сектор, основаващ се 

на природните ресурси на територията – плодородната ни почва, чистите води, чистият въздух 
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и биологичното разнообразие, и гарантиращ производството на безопасни, висококачествени 

и чисти продукти и храни. 

В контекста на нови предизвикателства, селското стопанство е един от секторите на 

икономиката, от който се очаква да допринесе за устойчивото развитие, опазването на 

околната среда и изменението на климата. 

Тази стратегическа цел е насочена към увеличаване обема на инвестициите в местната 

икономика.  

Активно се прилага  подхода ЛИДЕР чрез МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска 

Добруджа” за подкрепа на селското стопанство и насърчаване на партньорствата между 

земеделските стопани, местната общност, гражданското общество, за реализиране на 

допълнителни дейности в областта на предприемачеството, с цел генериране на приходи от 

икономически дейности, създаване на работни места и предоставяне на социални услуги. 

Взаимоотношенията „общинска администрация – бизнес” са от решаващо значение за 

развитието на местно ниво, и наша отговорност е да работим за ефективно и прозрачно 

управление, което създава благоприятни условия за бизнес. За да гарантира устойчив растеж 

на икономиката, Община Главиница използва съществуващите ресурси и развива услуги 

създаващи благоприятна бизнес среда, чрез поддържане информационна база данни за 

свободни терени с възможности за инвестиране.  

Към края на 2021 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти 

ОС/сгради/ са 37 броя, разпределени по предназначение съгласно Таблица  .    

 

 

№ по ред Предназначение Брой договори 

1 2 3 

1. 
Обекти за търговия,  производство, услуги, 

офиси и др. 
22 

2. Политически партии 3 

3. Лекари 12 

 

В общински имоти са настанени териториални структури на държавни институции - 

Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Общинска служба по земеделие, 

които по закон не заплащат наеми. 

През отчетната 2021 година от длъжностни лица са изготвени  228 бр.- актове за 

общинска собственост. От тях  215 бр.  са актове за недвижими имоти частна общинска 

собственост. Актове съставени за публична общинска собственост са 13 бр. Регистъра за 

разпоредителните сделки, който е публично достъпен от интернет страницата на общината и 

Регистъра за имотите общинска собственост периодично се обновяват. 

Обработваемата земята е съсредоточена в големи кооперации и арендатори. 

Самостоятелни собственици обработват ограничени по обем площи.  

Селското стопанство е водещ отрасъл на местната икономика в община Главиница. 

Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на земеделието на територията на 

общината 
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По данни на Общинската служба по земеделие 65% от териториите в землищата на 

общината се използват предимно за нуждите на селското стопанство, 29,40% за нуждите на 

горското стопанство, 3,80% са населените места, 1,40% водни течения и площи  0,40% 

територии за нуждите на транспорта. 

Най-голям относителен дял в община Главиница заемат териториите частна 

собственост – 39,70%, следвани от земите, държавна частна собственост – 27%, собственост 

на юридически лица – 10%, общинска публична – 8% и общинска частна собственост – 7%. 

Останалите територии се разпределят между публична държавна, смесена собственост, земи 

на религиозни организации и стопанисвани от общината. Собственост на чуждестранни лица 

са 90 имота с обща площ 1400,266 дка или едва 0,29% от територията на общината. 

 Земеделските земи, гори и неземеделски земи на територията на община Главиница 

към 2021 г. възлизат на 479 273,673 декара, от които с начин на трайно ползване „нива” – 253 

885 дка или 53%. Пасищата и мерите са 28 735,765 дка или 6%. Дърво-производствените 

площи са 140 085,610 дка (30%). С начин на трайно ползване овощна градина са 5725 дка, 

лозята са 1571 дка, а другите трайни насаждения – 5557 дка.  

Комасираните  площи възлизат на 56,8% от обработваемата земя – 265635 дка за 2020 

г. Към 2021 г. в ОД „Земеделие” – Силистра няма официална информация за напоявани площи 

и регистрирани сдружения за напояване на територията на община Главиница.  

Зърно-производството е традиционно направление с първостепенна важност в община 

Главиница. Традиционно отглежданите култури са пшеница, слънчоглед, царевица, застъпено 

е още отглеждането на технически ,бобови култури, тютюн и други. 

 Най-много обработваема земя има в землищата на гр. Главиница, с. Зафирово, с. Малък 

Преславец, с. Сокол и с. Стефан Караджа, което обуславя наличието на по-големи арендни 

стопанства в землищата на посочените селища. През последните години земеделските 

кооперации постепенно модернизират селскостопанската техника и производствените си бази. 

Животновъдството се изразява най-вече в отглеждането на овце, кози, говеда и 

птици/пилета/. На желаещи собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са отдадени пасища и мери за 

индивидуално ползване в размер на 4744,454 дка., със срок на договорите от 5 стопански 

години. 

Пчеларството, включително и подвижното пчеларство са от дейностите, които 

ускорено набират скорост. За отчетната 2021 г., на територията на община Главиница са 

регистрирани 133 бр. пчелини. Съществуват пчелни стопанства, в които активните кошери 

наброяват хиляда. Благоприятни условия за пчелите създават горския фонд, етерично-

маслените култури, както и земеделски стопанства, които се занимават с овощарство. 

Съгласно законовите норми,през2020г. община Главиница е учредила възмездно право на 

ползване на общински имот за настаняване на пчелини, на желаещите пчелари. 

 

Друг важен за региона икономически сектор оформят преработващите предприятия. 

На територията на общината дейност развиват различни по естество и мащаб фирми –

хлебопроизводство, дървопреработващи цехове, база за монтажно строителство, бетонни 

възли, асфалтова база, дестилационни инсталации за алкохол и етерични масла, хладилни 

инсталации за прясно съхранение на плодове и зеленчуци, цехове за производство на ПВЦ 

дограми, строителни фирми, и други. В сектор услуги, освен търговските фирми, които 

предлагат хранителни, битови и строителни стоки, през годините намериха своя дял банковите 

офиси, счетоводни кантори, преводачески служби, куриерски фирми, интернет доставчици, 

автомивки, авточасти, автосервизи и други. 
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Община Главиница е предоставила чрез процедура за отдаване под наем и конкурс  10 

на брой водоеми за отглеждане на сладководни рибни видове. Те намират реализация на 

свободния пазар за прясно консумация. Все още в региона няма предприятие за преработка на 

рибни продукти. 

В известна част от язовирите се практикува спортен риболов, което увеличава 

туристическите посещения в региона. Риболовният туризъм е развит особено в северната част 

на общината при селата Малък Преславец и Долно Ряхово, които са на брега на р.Дунав. 

 По Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” от ПРСР предстои сключване на договор за проектно 

предложение „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница 

чрез изграждане на посетителски център за представяне на местното природно и културно 

наследство в УПИ I-160,  19 по плана на с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра”, на 

стойност 97 340 лв. -Бенефициент – Община Главиница. 

 В „Рибарското селище“ село Малък Преславец са извършени ремонти дейности на 

стойност 6720,00 лева. 

 

 Държавният горски фонд се управлява от Държавно горско стопанство (ДГС) 

„Тутракан“ и Държавно ловно стопанство (ДЛС) „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР“, в структурата на 

РДГ – Русе . Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен 

туризъм. За поддържането на еко равновесие и био разнообразие ежегодно се извършват 

редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч. 

 

 Стратегическа цел 2 

Повишаване качеството на живот и развитие на 

човешкия капитал, с акцент върху увеличаване на дела на младото образовано и 

квалифицирано население. 

 Демографско  развитие 

През 2021 година брой на населението на община Главиница е по постоянен адрес са 13828 

души, по настоящ адрес са 11804 души . Селищната система е устойчива. Няма застрашени от 

пълно обезлюдяване населени места. 

СПРАВКА ЗА БРОЙ РОДЕНИ И ПОЧИНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ГЛАВИНИЦАЗА ПЕРИОДА 2021 ГОДИНА 

Населено място 2020 2020 

 раждане починали 

Главиница 17 41 

Бащино 2 1 

Богданци 10 11 

Вълкан 2 10 

Дичево 4 9 

Долно Ряхово 2 7 

Зебил 8 18 

Зафирово 11 21 

Зарица 1 9 
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Звенимир 3 15 

Коларово 4 9 

Косара 1 4 

Калугерене 3 9 

Листец 8 10 

Малък Преславец 0 11 

Ножарево 6 6 

Осен 0 8 

Падина 6 10 

Подлес 0 4 

Сокол 3 18 

Стефан Караджа 6 21 

Суходол 6 14 

Черногор 5 11 

ОБЩО 108 277 

 

 Заетост и безработица 

Към 31.12.2021  г. регистрираните безработни лица на територията на община 

Главиница са 739 лица или 22,1% от икономически активното население на общината, от 

които: 

- Безработни младежи до 29 г.- 36 лица , с подгрупа до 25г- 14 лица  

- Младежи до 29 г. със средно образование – 13 лица 

- Младежи до 29 г. със висше образование  - 2 лица 

- Младежи до 29 г. със основно образование – 5 лица  

- Младежи до 29 г. със начално и по-ниско образование -16 лица.  

- Безработни лица над  50 г. – 381 лица, в т. ч с ниска професионална квалификация т. е 

ниско образование -235 лица. 

- Хора с увреждания -59 лица 

- Продължително безработни лица -356 лица. 

 

 

 Програми  и проекти за временна трудова заетост реализирани от община 

Главиница през 2021г. 

 

№ 

по 

ред 

Договор 

за заетост 

№ 

от дата 
Програма/проект-

заетост 
Длъжност 

Брой 

работни 

места 

Срок  

на 

заетостта 

(в месеци) 

Период на 

наемане 

Стойност 

в лв. 

1 
ОЗ-ХУ-07-

11-767#10 
05.12.2018 г. 

Проект „Обучения и 

заетост” 

Работник 

озеленяване 

20 24 месеца 
02.05.2019 г. - 

01.05.2021 г. 
292 828,80 

17 (от 

20) 
6 месеца 

02.05.2021 г. -  

01.11.2021 г. 

2 
ОЗ-ХУ-07-

11-2483#8 
27.02.2019 г. 

Проект „Обучения и 

заетост” 

Общ 

работник 

10 24 месеца 
07.03.2019 г. -  

06.03.2021 г. 
160 768,80 

8 от 10 

бр. 
6 месеца 

07.03.2021 г. -  

06.09.2021 г. 
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3 
711-0062-

20-11006 
06.10.2020 г. 

Национална 

програма „Помощ за 

пенсиониране” 

Общ 

работник 
1 24 месеца 

07.10.2020 г. - 

06.10.2022 г. 
17 574,36 

4 

  

март 2021 г. 

Социална услуга 

„Асистентска 

подкрепа” 

Социален 

асистент 

20 
Потребители 

- 33 
12.03.2021 г. - 

31.12.2022 г. 

  

  11 21 
17.03.2021 г. - 

31.12.2022 г. 

  1 1 
15.04.2021 г. - 

31.12.2022 г. 

   1 1 
19.04.2021 г. - 

31.12.2022 г. 

5 
711-0091-

21-31002  
31.05.2021 г. 

Регионална програма 

за заетост 

Общ 

работник 
21 6 месеца 

01.06.2021 г. - 

30.11.2021 г. 
74 195,31 

6 
711-0092-

21-21001 
11.06.2021 г. 

Национална 

програма               

„Старт на кариерата” 

Младши 

експерт 
1 12 месеца 

21.06.2021 г. - 

20.06.2022 г. 
11 445,12 

7 
 МЗ-3-07-

11-6416#7 
06.07.2021 г. 

Проект „Нова 

възможност  

за младежка заетост” 

Работник 

поддръжка; 

Общ 

работник, 

поддържане 

на сгради; 

Технически 

сътрудник 

31 6 месеца 
12.07.2021 г. - 

11.01.2022 г. 
148 604,51 

8 
 МЗ-3-07-

11-6982#7 
09.12.2021 г. 

Проект „Нова 

възможност  

за младежка заетост” 

Работник 

поддръжка; 

Общ 

работник, 

поддържане 

на сгради;     

Р-к 

поддръжка 

на пътища; 

Технически 

сътрудник 

36 6 месеца 
20.12.2021 г. - 

19.06.2022 г. 
158 951,83 

 

 Образованието е един от приоритетите в политиката на община Главиница. 

Изградената училищна мрежа е преобразувана в съответствие с изискванията на 

Закона за предучилищно и училищно образование. 

Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината координира 

изпълнението на приема на ученици в училищата; обхвата на децата и учениците, подлежащи 

на задължително предучилищно и училищно образование; поддържането и обновяването на 

материално-техническата база; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата 

чрез различни извънкласни дейности. 

Главна ценност в образователната система е детето/ученикът. Всяка идея за развитие 

на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, всяко едно 

действие в тази насока, трябва да бъдат осмисляни и прокарани през призмата на тази ценност. 

Интересите на останалите участници в образователния процес, следва да бъдат подчинени на 

основната цел –осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца, както 

и подкрепа за личностното им развитие. 
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Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. То е процес 

на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени 

възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни 

средства и ресурсно подпомагане в общообразователни детски градини и училища. Целта на 

приобщаващото образование е да осигури за децата и учениците подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

По Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. е създаден Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Общинските училища за отчетната 2021г. са следните : СУ „Васил Левски” гр. 

Главиница, Об У „Иван Вазов” с. Зафирово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол и ОУ 

„Отец Паисий” с. Ст. Караджа. 

 Детската градина с част от изнесените групи към нея и три от общинските училища са 

включени в списъка на средищните детски градини и училища в Република България, а една  

от групите - в списъка на защитените детски градини.  С цел повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес в групите на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

балансиране на финансовите разходи на Община Главиница за образователни дейности, с 

Решение №200 по Протокол №29 от 20.08.2021г. на Общинския съвет са закрити 6 бр. изнесени 

групи в селата Зафирово, Дичево, Листец, Звенимир, Черногор и Ножарево. 

- По мярка 3.9 „Уча се, за да сполуча“, през 2020г. са сключени тристранни договори 

с МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” и Държавен фонд „Земеделие“ за два 

проекта, в които Община Главиница е партньор.  

 

В момента се изпълняват: 

№ Договор № 
Наименование на 

проекта 
Кандидат 

Стойност          

в лв. с ДДС 

1 
BG05M20P001-

3.008-0001-C02 

„Моите корени и 

моето бъдеще“ 
СУ „Васил Левски“ гр. Главиница 192 436,74 

2 
BG05M20P001-

3.008-0002-C02 
„Шарен свят“ 

ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“  

гр. Главиница 
198 970,05 

 

 Съвместно с училищните ръководства, МКБППМН, общинска администрация и 

Дирекция „Социално подпомагане” се работи по проблемите, свързани с отпадането на 

ученици и застрашени от отпадане от образователната система. 

Община Главиница поддържа  и обновява материалната база на предучилищното 

и училищното образование, с акцент подобряване на средата и мотивиране на интереса 

за учене, в т.ч. чрез модерни кабинети и иновативни подходи. Продължават 

инвестициите в ремонтни дейности на училищата и детските градини в общината. 

Премахната е таксата за посещаване на детска градина. 

 Продължаване на инвестициите в ремонтни дейности на училищата и детските 

градини в общината  

 

№ Наименование на обекта/проекта 
Стойност          

в лв. с ДДС 

1 Ремонт на ДГ Главиница - ИГ "Кокиче" с. Зебил 29 475,00 

2 СМР Ограда на ОУ с. Стефан Караджа 9 740,00 

3 
Изготвяне на технически проект на Спортна зала - СУ "Васил Левски" гр. 

Главиница 
5 870,00 
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4 Изграждане на парна инсталация за ДГ Главиница - ИГ Зебил 11 627,00 

5   

6   

  

 Въз основа на подадено искане до Министерство на образованието и науката, 

Министерски съвет на РБ одобри финансиране в размер на 1 314 000 лева за ремонт на сградата 

на СУ „Васил Левски“ – град Главиница. ПРЕДСТОИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

             

Подкрепата за подобряване условията в училищата, разширяване кръга на 

предоставяните социални услуги, както и развитието на спортните, младежките и културни 

дейности са от ключово значение за качеството на живот, задържането на местното население 

и намалението на въздействието на миграционните процеси.  

Целта ни е населението да има по-добър достъп до качествено образование, здравно 

обслужване, развитие на нови умения, публични услуги и инфраструктура. 

 

 Здравеопазване 

 

За задоволяване здравните потребности на населението са предоставени помещения 

общинска собственост на личните лекари и стоматолози. На територията на общината има 

двама общо практикуващи лекари. Жителите на общината ползват услугите и на Център за 

Спешна Медицина Помощ.  Осигурено е здравното обслужване в училищата и детските 

градини. Извършен е ремонт на здравните служби ,като са създадени условия за привличане 

на медицински специалисти.  

- Освежена е здравната служба в село Звенимир и е осигурен медицински служител. 

- Освежена е здравната служба в село Листец и е осигурен медицински служител. 

- Освежена е здравната служба в село Дичево и е осигурен медицински служител. 

-  

 Социални дейности 

 Социалната политика е важен приоритет в работата на общинска администрация с 

реализиране на дейности по разкриване и утвърждаване па социални услуги. Специфичните 

потребности на населението дават отражение и върху естеството на социалните дейности. 

 Осигуряване на лични асистенти на лица в неравностойно положение 

       

№ 
Програма/проект 

заетост 
Длъжност Брой на заети 

Други 

пояснения  

Период на 

наемане 

Стойност 

в лв. 

1 
Механизъм „Лична 

помощ” 

Личен асистент 168 Отчет за 

2021г. 
постоянен  1385226,12 

Потребители 168 

2 
Патронажна грижа 

ПЛЮС 

Домашен 

помощник 
15 

Отчет за 

2021г. 

04.2021 г. - 

05.2022 г. 

235 727,88 

(за целия 

период) 

Медицинско 

лице 
1 

Хигиенисти 8 

Потребители 46 

3 

Целева програма 

"Топъл обяд в 

условията на 

пандемията от 

COVID19" 

Потребители 250 2021 г.  до 30.06.2022г.  173411,48 
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 Подпомагане на младите семейства и прилагане на активни мерки за 

стимулиране на раждаемостта 

 

- Сключен е договор по ОПЧР 2014-2020  за реализиране на проект „Детски кът за 

децата на работещите в Община Главиница“ с бюджет 148 640.49лв. – във връзка с 

противоепидемичните мерки е спрян временно с Решение № 442/108 от 06.10.2021 г. на 

управляващия орган. 

 

- Еднократна помощ за семействата при раждане на дете 

 

Подадени заявления 51 

Одобрени  44 

Отказани 7 

 

Разбивка на предоставената помощ 

 

№ Поредност на раждане Брой Сума Стойност 

1 Първо дете 18      250,00 лв.       4 500,00 лв.  

2 Второ дете 19      600,00 лв.     11 400,00 лв.  

3 Трето дете 5      300,00 лв.       1 500,00 лв.  

4 Четвърто 2      200,00 лв.          400,00 лв.  

    общо:  17 800,00 лв.  

 

 

 Полагане на усилия за разкриване на втори център за рехабилитация в южната 

половина на общината. 

 

- С Решение №213 по Протокол №32 от 28.10.2021г. на Общинския съвет е разкрита 

нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция с 

общинско значение, като местна дейност в село Листец с филиал в село Звенимир с капацитет 

20 потребители. Откриването на центъра се предвижда да бъде през февруари 2022г.. 

 

 

 Култура 

 

За съхраняване на местните традиции, обичаи и фолклор, за опазване на културното, 

духовно и историческо наследство, работата през отчетния период се характеризира с 

подпомагане дейността на читалищата и организиране на различни мероприятия.  

     Българските читалища са  културни институции със специфична функция за 

съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и 

информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност.  Подобряване и 

поддържане на наличната материална база, осигуряване на оборудване и обзавеждане на 

местните културните институции, с цел съхраняване на културната идентичност и 

удовлетворяване духовните и творчески потребности на всички жители и гости на общината. 
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 Подобряване и поддържане на наличната материална база, осигуряване на 

оборудване и обзавеждане на местните културните институции, с цел 

съхраняване на културната идентичност и удовлетворяване духовните и 

творчески потребности на всички жители и гости на общината. 

 

№ Наименование на обекта/проекта 
Стойност          

в лв. с ДДС 

1 Ремонт на покрив – НЧ село Богданци 33 888,00 

2 Вътрешен ремонт и подмяна на дограма – НЧ село Коларово 61 288,00 

 

 Организиране на традиционни за общината празници, както и фестивали и 

други публични събития за популяризиране на културното многообразие. 

  

- По мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси 

и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. е сключен договор за проектно 

предложение „Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на 

културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната 

памет” на стойност 68452,46 лева - предстои изпълнение. 

 

 Поддържане на съществуващите спортни терени и съоръжения за масов 

спорт, и изграждане на нови спортни площадки. 

- Изградена е спортна площадка в село Суходол. 

 

 

 Стратегическа цел 3 

 

Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с 

възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на 

уникалната природна среда. 

Развитието на инфраструктурата е едно от важните условия за стимулиране активността 

на бизнеса, навлизането на външни инвестиции и подобряване качеството на живот на 

населението. 

 

  

 

 Благоустрояване на населените места и поддържане на общинската пътна 

инфраструктура 

 

 Рехабилитация на пътната и уличната мрежа във всички населени места на 

общината. 
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№ Наименование на обект/проект 
Стойност в 

лв. с ДДС 

1 Улица "Девета" с. Дичево 19 235,00 

2 Улица "Шеста" с. Долно Ряхово 44 765,00 

3 Улица "Десета" с. Зарица 25 903,00 

4 Улица "Възраждане" с. Зафирово 32 651,00 

5 Улица "Втора" и "Четвърта" с. Звенимир (кърпежи) 15 345,00 

6 Улица "Шеста" с. Калугерене 27 051,00 

7 Улица "Първа" с. Косара 10 994,00 

8 Улица "Девета" с. Листец 31 469,00 

9 Улица "Шеста" с. Листец 8 090,00 

10 Улица "Тринадесета" с. Суходол 12 854,00 

11 Улица "Четвърта"  с. Суходол 15 750,00 

12 
Ремонт на тротоарни площи, паркинги, повдигане на шахти и кранове в гр. 

Главиница 
34 032,00 

13 

Аварийно възстановяване на участък от общински път SLS1024-/III-235, 

Главиница-Зафирово/Сокол-Суходол-граница общини Главиница -

Ситово/Босна - III-216/ 

18 190,00 

14 
Изграждане на тротоарна площ и изкуствени неравности с асфалтова 

настилка в гр. Главиница 
14 181,00 

15 

Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. 

Оборище в гр. Главиница, подобект "Прилежащи площи към Поликлиника, 

тротоари на ул. Оборище, зелени площи и открит паркинг зад Читалище 

"Христо Ботев", в гр. Главиница - ПМС 315/19.12.2018 ( СМР, ППР, СН, И 

АН) 

100 501,00 

 

 Изграждане на системи за видео наблюдение с цел прилагане на превантивни 

дейности 

- Изградена е специализирана система за видеонаблюдение на стойност 13 370 лева, 

която е предадена за експлоатация на РУ гр. Тутракан.  

 

 Ремонт на сгради общинска собственост с публично значение. 

 

№ Наименование на обекта/проекта 
Стойност в 

лв. с ДДС 

1 
Ремонт на покрива на Административна сграда №2 гр. Главиница (Втори 

административен блок) 
30 900,00 

2 Ремонт на стаите на полицейските инспектори - Участък Зафирово 3 902,00 

3 Ремонт Сватбен салон с. Падина 17 883,00 

4 Ремонт на общинска сграда (кино салон)  с. Ножарево 27 370,00 

5 

Пристройка и основен ремонт на Сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 

15031.504.423) - ПМС 315/2018г. (СМР, ППР, СН И АН)  

В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

646 798,00 

6 
Доставени са офис контейнери за изграждане на чакалня в село Бащино 

ПРЕДСТОИ ПОСТАВЯНЕ И СМР 
5 880,00 

7 
Доставени са офис контейнери за изграждане на чакалня в село Вълкан 

ПРЕДСТОИ ПОСТАВЯНЕ И СМР 
11 760,00 
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8 
Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика в Сватбена зала с. 

Вълкан 
8 240,00 

 

 Ремонт на административни сгради общинска собственост. 

№ Наименование на обекта/проекта 

Стойност 

в лв. с 

ДДС 

1 Подмяна на дограма на кметство с. Сокол 4 886,00 

2 Вътрешен ремонт на Общинска администрация гр. Главиница  40 973,00 

 

Намаляване на екологичните рискове и действия по изменение на климата 

 

 Възстановяване на парковите пространства. 

№ Наименование на обекта/проекта 

Стойност 

в лв. с 

ДДС 

1 Възстановяване на ограда - парк с. Дичево 9 946,00 

2 
Аварийно възстановяване на отводнителен канал "Коларово - Малък 

Преславец" ПМС 250/2020г. 
712 031,00 

 

- По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР са сключени тристранни договори 

с МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” и Държавен фонд „Земеделие“ и 

предстои изпълнение на  проект „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница“ 

на стойност 234 084,00 лева. 

 

 Изграждане на детски площадки. 

 По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР са сключени тристранни договори с МИГ 

„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” и Държавен фонд „Земеделие“ и предстои 

изпълнение на следните проекти: 

 

№ Договор № Наименование на проекта Бенефициент 

Стойност          

в лв. без 

ДДС 

1 
BG06RDNP001-

19.159-0001-C02 

„Изграждане на комбинирани детски 

площадки в с. Зебил и в с. Звенимир“ 

Община 

Главиница 
57 569,00 

2 
BG06RDNP001-

19.159-0002-C02 

„Изграждане на комбинирани детски 

площадки в с. Падина и в с. Стефан 

Караджа“ 

Община 

Главиница 
68 381,00 

3 
BG06RDNP001-

19.159-0004-C02 

„Изграждане на комбинирани детски 

площадки в с. Коларово и в с. 

Зафирово“ 

Община 

Главиница 
58 257,00 

 

 Поддържане и заграждане на гробищни паркове. 



 

14 
 

- Ежегодно се почистват от храстовидна растителност. 

- За мюсюлманския гробищен парк в село Сокол е доставен и монтиран офис-контейнер 

на стойност 5880,00 лева. 

 Поддържане и ремонт на изворни чешми. 

- Ежегодно се поддържат. 

 

 Стратегическа цел 4 

 

Интелигентно управление при предоставянето на 

ефективни публични услуги и повишаване на административния капацитет. 

 

       Обмяна на опит със съседни общини. 

Служителите в общинска администрация кореспондират с колегите си от други 

общини, но предвид епидемичните условия не са организирани профилирани срещи. 

           Организиране на обучителни срещи 

Община Главиница активно участва в работата на национални сдружения и асоциации 

развиващи дейност в сферата на публичните власти, които през изтеклата години бяха под 

формата на онлайн-конферентни срещи. Участията на служителите в различни обучителни 

модули също протекоха под дистанционна форма. 

 

На база на гореизложеното, можем да направим извода, че през година на световна 

пандемия от Ковид-19, мерките за постигане на специфичните цели и приоритети от 

Плана за интегрирано  развитие на община Главиница за периода 2021-2027 продължиха 

своята реализация през  отчетната 2021 година.  

 

 

Приет с Решение № 258 по Протокол №37/31.03.2022 год. на Общински съвет гр. Главиница, 

обл. Силистра      

 

 

 

……/пп/.….. 

Месут Алиш 

/Председател на ОбС – Главиница/ 

 


