
На база на анализа на силните и слабите страни на община Главиница, както и на 

потенциалите за развитие са определени приоритетните зони за въздействие на територията 

на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени 

в програмата за реализация на плана. 

Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е пространствено 

обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, 

социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните 

фондове. Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) се определят 

на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или общи 

проблеми или потенциали за развитие. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да бъдат 

както части от територията на общината с конкретно функционално предназначение 

(например зони с преобладаващи административни/публични функции, индустриални или 

бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, 

зони за транспортна дейност и т.н.), така и други специфични обособени територии с 

идентични характеристики или собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал 

за коопериране със съседни общини). 

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполага община Главиница. 

Приоритетните зони са подбрани по такъв начин, че тяхното развитие в най-голяма степен 

ще повлияе върху развитието на цялата община. 

Зона за въздействие – централна градска част с публични и административни функции 

– гр. Главиница - Градът има компактна пространствена структура. Град Главиница е 

административен и културен център на общината. Той е разположен ексцентрично спрямо 

градската територия в югозападната й част. В тази зона ясно е обособено площадно 

пространство, около което са разположени обществените сгради – Общинска 

администрация, полицейски участък, църква, ДКЦ, училище и др. През градския център 

преминава основната комуникационна ос на общината в посока север – юг път III-235 

Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък 

Преславец – пристанище Малък Преславец, както и третокласен път III-2307 Овен – Руйно 



– Яребица – Правда – Главиница.1 В тази зона могат да бъдат финансирани проекти за 

реконструкция на техническата, социална, образователна, здравна и спортна 

инфраструктура, благоустрояване на зелените площи и междублокови пространства. 

Зона за въздействие – централна градска част – гр. Главиница 

 

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – гр. Главиница – в 

източната част на гр. Главиница и е обособена промишлена зона, която е разположена на 

третокласен път III-2307 Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница. 

                                                           
1 ОУП на община Главиница 



 

 

Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Бащино – подходящо е 

определяне на зона в североизточната част на общината. В селото има земеделска 

кооперация. Територията на общината разполага с благоприятни климатични и почвени 

условия (черноземни почви), което създава предпоставка за развитие на биоземеделие. 

Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Бащино 

 



Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Богданци – село Богданци е 

разположено на 16 км. от гр. Главиница. През територията на населеното място преминава 

път РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан - Силистра”. Благоприятните климатични условия 

(умерено-континентален климат), черноземни почви и надморска височина 100-120 м. н. в., 

създават предпоставки за развитие на биоземеделие в района на с. Богданци. 

Зона с потенциал за развитие на биоземеделие – с. Богданци 

 

 

Зона за въздействие Главиница – Ситово – необходимо е обособяването на тази зона 

за въздействие и сътрудничество между двете общини, включени в МИГ Главиница – 

Ситово Крайдунавска Добруджа“. Основни дейности, които могат да се реализират на 

територията на двете общини са:  

 развитие на неземеделски дейности, вкл. нови продукти и услуги; - развитие и 

модернизиране на земеделските стопанства; 

  създаване, подобряване или разширяване на малка по мащаби инфраструктура; - 

преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти;  

 създаване на туристическа инфраструктура за отдих и публично ползване; 



 подобряване качеството на работните места и условията за труд;  

 повишаване на предприемаческата култура за организация на труда, процесите, 

управлението на човешките ресурси, вкл. чрез нетехнологични иновации; - социална 

интеграция на хора, деца и семейства в риск от бедност и социално изключване, най-вече 

представители на маргинализирани ромски общности и др. уязвими групи. 

Зона с потенциал за икономическо развитие – с. Зафирово – село Зафирово се 

намира на 12 км. от гр. Главница, от тук преминава РПМ ІІ-21 „Русе – Тутракан – Силистра 

и Републикански път III-235 Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол 

– Зафирово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец. В югозападната част на 

селото е обособена производствена зона, която има потенциал в бъдеще да бъде уплътнена 

и използването им за икономически дейности при проявен интерес. В селото има 

функциониращи предприятия и кооперации. Земеделската кооперация е ЗК “Ген. Атила 

Зафиров”, която разполага с 4 комбайна и 8 трактора с пълен инвентар. ЕТ "Прима-Веселин 

Василев" с. Зафирово се занимава с хлебопроизводство. Има птицеферма в северозападния 

участък на зоната. Непосредствено на пътя е „Пътперфект Т“АД. ЕТ „Титан – Ангел Кънев“ 

има голяма по площ производствена площадка.2 
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Зона с потенциал за икономическо развитие – с. Зафирово 

 

 

 

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Коларово – през 

територията на селището преминава основната комуникационна ос на общината РПМ ІІ-21 

„Русе – Тутракан – Силистра“. Населеното място отстои на 15 км. от общината. От запад до 

главния път на селото има производствена зона. Има възможност за развитие на 

производствена зона покрай 151 главния път, в близост до терените на бившия стопански 

двор на селото, за икономически дейности при проявен интерес. 

 

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Коларово 



 

 

 

Зона с потенциал за развитие на екотуризъм – с. Малък Преславец - Северна 

граница на селото се явяват горските масиви, част защитената местност Блатото „Малък 

Преславец“, а останалите гранични неурбанизирани територии са заети от обработваеми 

земи. През територията на селището преминава Републикански път III-235 Окорш – 

Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово – Малък Преславец – 

пристанище Малък Преславец. Зоната е подходяща за развитие на алтернативни видове 

туризъм – фототуризъм, екотуризъм, орнитоложки и др. 

 

Зона с потенциал за развитие на екотуризъм – с. Малък Преславец 



 


