ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА СИТОВО 2007 – 2010 Г.
Приоритет 1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община Ситово чрез подобряване на местния капацитет и мобилизация на
човешки ресурси.
Цел
Мярка
Интервенции
2007
2008
2009
2010
Ц.1 Повишаване на
М.1. Прилагане 1. Създаване на местен консултативен орган в
качеството на
на
областта на образователните услуги.
човешкия капитал и Националните 2. Разработване на Стратегия за предлагане на
съответствието на
програми за
алтернативни образователни услуги от местните
квалификацията с
учене през
образователни и обучителни институции.
изискванията на
целия живот в
3. Разширяване на предлаганите образователни
пазара на труда
партньорство с услуги на територията на общината чрез
местни актьори прилагане на алтернативни форми на обучение.
с цел адекватно 4. Популяризиране на формите на
предлагане на
продължаващо професионално обучение сред
образователни жителите на общината.
услуги
М.2.
1. Разработване и финансиране на програма за
Повишаване на компютъризиране на училищата съобразно
ефективността количествените параметри и етапи, заложени в
на
Националната стратегия за ИКТ;
образователнат 2. Проучване възможностите и създаване на
а система
Център за професионално обучение, съвместно
с представителите на бизнеса, в стратегическите
области за професионално образование;
М.3. Подкрепа 1. Повишаване професионалната квалификация
за Система за
на работната сила чрез форми на продължаващо
обучение и
обучение.
програми за
2. Изграждане на информационна система за
качествено
ранно насочване на работната сила;
развитие на
3. Изграждане на местни партньорства с частния
човешките/
бизнес и неправителствения сектор за
трудови
разширяване на образователните услуги.
ресурси
4. Въвеждане на програма за обучение по
биологично земеделие в ПГСС;
5. Създаване на възможности за обучение на
кадри в областта на алтернативния туризъм.

Ц.2. Подобряване
компетенциите на
местните кадри и
квалификацията с
оглед на
изискванията на
планираното
развитие

М1. Създаване
на местен
капацитет за
развитие.

М2.
Пълноценно
използване на
възможностите
на
структурните
фондове

Ц.3 Подпомагане
изграждането на
партньорства за

М1.
Стимулиране
на капацитета

6. Създаване на местен стипендиантски фонд за
студенти.
7. Създаване на съвместна програма за стажуване
в местните фирми като предпоставка за
привличане на млади кадри.
1. Създаване на местен екип за работа по
проекти.
2. Обучение на екипа за работа по проекти.
3. Проучване и създаване на база с добри
практики за местно икономическо развитие.
4. Създаване на партньорски взаимоотношения
с външни консултанти.
5. Установяване на контакти с организации за
подкрепа и консултации:
1. ТПП – Силистра,
2. ЕИЦ – Добрич,
3. Сдружения на малкия бизнес и т.н.
4. АТГСР и АДО;
o Еврорегион „Долен Дунав.
6. Програма за подобряване на достъпа до
информация на местното население.
7. Разширяване на компетентността на местните
неформални лидери.
1. Анализ на възможностите по Оперативни
програми за финансиране на дейности в
областта на развитие на местната икономика.
2. Подпомагане институционализирането на
местни организации.
3. Подкрепа за обучение и управление на
проекти.
4. Популяризиране на възможностите на ОП за
решаване на проблеми на местните
организации и фирми.
5. Създаване на обществено- частни
партньорства за реализация на проекти по
ОП.
1. Провеждане на срещи със съседните общини
за определяне на съвместни интереси и
интервенции.

развитие

за
междуобщинск
и дейности и
проекти

2. Участие в съвместни проекти с общини от
Област Силистра /подпомагане създаването
на междуобщински структури.
3. Иницииране на междуобщинска структура и
общ финансов фонд за проекти, имащи
значение за повече общини и области.
4. Разработка на междуобщинска програма за
маркетиране на общ продукт Ситово,
Главиница, Алфатар.
М2. Лобиране в 1. Провеждане на срещи с евродепутати и
интерес на
депутати от Силистра и представители на
Община
политически централи за представяне на
Ситово.
стратегическите цели на община Ситово и
ангажиране за съвместни действия.
2. Представяне на стратегията за МИР на
Ситово в Областна администрация Силистра.
3. Представяне на Стратегията за местно
икономическо развитие на Ситово в
Регионалния съвет на СИРП във Варна за
търсене на възможности за включване в
съвместни дейности.
4. Привличане на местни изселници с успешен
бизнес за разширяване на бизнеса на
територията на Ситово.
М3.
Изграждане на
публично –
частни
партньорства
за развитие.

М4. Развитие
на
трансгранично
то и
международнот
о
сътрудничество

1. Популяризиране на формата на обществено
– частно партньорство и възможните ползи
за общината.
2. Създаване на постоянен работен орган за
работа по областни проекти и проекти на
територията на СИРП.
3. Създаване на МИГ за работа по програма
Лидер.
1. Създаване на постоянни контакти с румънски
партньори за работа по съвместни проекти.
2. Съвместни бизнес – инициативи с общини
от СИРП и Румъния.
3. Обогатяване на международните контакти на
общината и насочването им за съвместни
дейности за развитие на икономиката.

Приоритет 2. Развитие на конкурентноспособно съвременно земеделие и горско стопанство чрез иновации и прилагане на добри практики.
Цел
Мярка
Интервенции
2007
2008
2009
2010
Ц1. Създаване на
М1.
1. Създаване на съвместен Консултативен
условия в подкрепа на Прилагане на
съвет по земеделие с участието на
развитието на
местни
общината и земеделски производители.
конкурентноспособно инструменти
2. Създаване на местен консултантски офис
земеделие
за
за агросъвети и консултации в
стимулиране
земеделието.
на развитието 3. Анализ на проблемите пред селското
на
стопанство и възможната общинска
земеделието
подкрепа.
4. Подкрепа за институционализиране на
местни сдружения на селскостопански
производители.
5. Предоставяне на местни преференции за
фермери и земеделски стопани.
6. Проактивни действия на общината за
включване в Регионален клъстер «Храни,
туризъм, селско стопанство».
М2. Развитие
1. Реализация на пилотни общински
и
проекти за подобряване на
усъвършенств
инфраструктурата.
ане на
2. Пилотни схеми за изграждане на
земеделската
мощности за компостиране.
инфраструкту 3. Пилотни проекти за обществено – частно
ра
партньорство за подобряване на
земеделската инфраструктура.
М3. Развитие
1. Насърчаване сеитбооборота за опазване
на
на площите и почвите.
екологосъобр 2. Разнообразявяване на местните култури и
азно и
внедряване на нови технически култури.
конкурентно
3. Популяризиране на качествата на нови
земеделие
култури за преодоляване на
монокултурността в земеделието.
4. Популяризиране на качествата на
«енергийните» култури.
М4. Стимули
1. Подкрепа за млади фермери с интереси в
ране на
животновъдството.

Ц2. Прилагане на
иновативни методи в
селското стопанство

животновъдст
вото и
съживяването
на
традиционни
породи.
М1.
Подобряване
на местния
капацитет за
иновации

2. Подпомагане осъществянето на пилотни
проекти за екологично животновъдство.
3. Популяризиране на възможностите по
ПРСР за финансиране на дейности в
областта на животновъдството.

М2.
Подкрепа за
развитие на
модерни
полу-пазарни
и пазарни
стопанства.

1. Помощ за млади фермери чрез
осъществяне на пилотни проекти.
2. Насърчаване на създаването на
полупазарни и пазарни стопанства чрез
предоставяне на консултации, контакти и
изграждане на партньорства.
3. Програма за увеличаване на овощните
насаждения.
4. Обучение по маркетинг за
селскостопанските производители.
1. Обучение за екологично земеделие .
2. Създаване на партньорства за въвеждане
на екологично земеделие.
3. Подкрепа за осъшествяване на пилотни
проекти.
4. Реализация на общински проекти за
агроекологични дейности.

М3.
Промотиране
на
екологичното
земеделие.

1. Формиране на подвижен консултански
екип в областтта на селското стопанство.
2. Привличане на външни консултанти и
академични институции за агроиновации.
3. Разработване на програма за
популяризиране на иновативни методи в
селското стопанство.
4. Подпомагане достигането на адекватно
равнище на знанията в областта на
съвременното земеделие.
5. Изпълнение на съвместни проекти с
Института по кайсията – Силистра.
6. Пилотни схеми за изграждане на
мощности за компостиране.

Ц3. Стимулиране на
земеделските
производители за
използване на методи
на производство,
целящи опазването на
околната среда.

Ц4. Инвестиции за
производства,
добавящи стойност
към първичните
селскостопански
продукти.

М1.
1. Програма за насърчаване на
Популяризира
агроекологични дейности.
не на
2. Програма за обучение на местните
практики за
стопани за въвеждане на биологично
биологичното
земеделие.
земеделие
3. Проактивни действия на общината за
създаване на контакти с европейски мрежи
за биологично земеделие.
М2. Създаване 1. Съвместни междуобщински действия за
биологично земеделие.
на капацитет
за
производство
на качествени
биологични и
целящи
опазването на 2. Подпомагане на Демонстрационни
околната
проекти.
среда,
продукти.
1. Идентифициране на потенциални
М1.
Осигуряване
инвеститори за изграждане на
на финансов
преработвателни предприятия на
територията на Ситово.
ресурс за
подпомагане
2. Стимулиране изграждане на предприятие
на местни
инициативи
за производство/преработка на краен
продукт.
за развитие на
производство,
свързани със
селскостопан 3. Програма за изграждане на мощности за
биогорива.
ски продукти.
М2.
Повишаване
на качеството
на
предлаганите

1. Съвместна разработка и реализация на
пилотни проекти за подобряване на
качеството на селскостопанските
продукти.

Цел 5 . Подпомагане
развитието на
горското стопанство.

селскостопанс
ки услуги чрез
прилагане на
европейски
стандарти и
изисквания
М1.
Повишаване
на
икономическа
та стойност на
горите и
разнообразява
не на горските
продукти.
М2. Създаване
на условия за
реално
интегриране
на горските
територии в
концепцията
за развитие на
региона.

2. Работа в мрежа и обмен на добри
практики за популяризиране и въвеждане
на стандарти за качество на
селскостопанските продукти.
1. Подпомагане за стартиране на микро- и
малък бизнес в сферата на
дървопреработката.
2. Целенасочени действия за
междуобщински Лесоустройствен проект.
3. Иницииране на обществено – частно
партньорство за действия за намаляване на
бракониерската сеч.
4. Пилотен проект за залесителни и
отводнителни дейности.
1. Създаване на екотуристическа
инфраструктура.

2. Съвместни действия с други институции и
организации за екологосъбразно ползване
на защитените територии.

Приоритет 3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез диверсифициране на икономическите форми и сектори и създаване на трудова
заетост.
Цел
Мярка
Интервенции
2007
2008
2009
2010
Ц1. Стимулиране
М1.
1. Създаване на консултативен съвет за
развитието на микро-, Подкрепа за
МСП.
малки и средни
повишаване
2. Създаване на бизнес – инкубатор.
фирми
на
3. Разработка на пилотен проект за обучение
предприемаче
по предприемачество.
ския дух на
4. Подготовка на местни доброволни
населението
консултанти по въпросите на МСП.
М2.
1. Създаване на подвижен консултански пул
Облекчаване
за бизнес – консултиране.
на достъпа до
качествени
2. Привличане на външна подкрепа за
консултантски
предоставяне на качествени консултантски
услуги
услуги.
М3.
1. Повишаване на нивото и ефективността
Отговорна
на местната администрация за
местна власт,
предоставяне на качествени услуги към
ориентирана
гражданите.
към нуждите
2. Разработване на профил на услугите в
на местните
общината.
предприемачи 3. Изграждане на Гише на предприемача.
и жителите
4. Разработване на Регистър за свободни
терени и площи за бизнес.
5. Разработване на Общ маркетингов
профил на общината.
М4.
1. Създаване на екип в общинска
Маркетинг на
администрация за маркетиране на Ситово.
2. Разработка на Маркетингов профил на
Община
Ситово.
Ситово
3. Идентифициране и обучение на местни
лица за работа по местно икономическо
развитие във всяко населено място.
4. Разработка и изпълнение на
Комуникационна стратегия за
маркетиране на Ситово.

Ц2. Стимулиране на
неземеделски
дейности в региона

М1.
Подобряване
на местната
информирано
ст в областта
на МСП.

М2.
Използване
на местни
икономически
инструменти
за
стимулиране
на
предприемаче
ството

5. Участие в инвестиционни форуми и
събития за популяризиране на местния
потенциал.
1. Поддържане високо ниво на
информираност на обществеността за
дейността на местната власт в областта на
икономиката.
2. Усъвършенстване механизмите за
участието на населението в процесите на
местното икономическо развитие.
3. Прилагане на комуникационна стратегия
за популяризиране на Община Ситово.
4. Поддържане на създадените
международни контакти и акцентиране
върху икономическите аспекти на
сътрудничеството.
5. Привличане на организации в подкрепа
на бизнеса за промотиране на потенциала
за развитие на МСП.
6. Обучителни турове за презентиране на
форми на самонаемане и създаване на
заетост.
7. Популяризиране възможностите на ОП за
финансиране на частни бизнес –
инициативи.
1. Създаване на местен гаранционен фонд за
подкрепа на бизнес – начинания.
2. Програма за предоставяне на подкрепа за
развитие на микрофирми от жени.
3. Проект за създаването и развитието на
семейни микро – и малки фирми.
4. Проект за създаване на местен център за
традиционни занаяти.
5. Подкрепа за развитие на
микропредприятия в сферата на услугите.
6. Стимулиране стартирането на бизнес –
инициативи в сферата на възобновяеми
енергийни източници.

Ц3. Създаване на
интегриран
туристически продукт

Мярка 3.
Подпомагане
на фирмите,
предлагащи
услуги за
населението.
М1.
Валоризация
на местното
културно –
историческо
наследство
като
предпоставка
за местно
икономическо
развитие.
М2. Развитие
на местния
туристическия
потенциал

1. Привличане на местен ресурс за
подобряване на качеството на
предлаганите услуги.
2. Създаване на каталог на местните фирми в
областта на услугите.
1. Актуализиране на информацията за
природни и кулгурни забележителности.
2. Проучване на местни легенди и истории
за създаване на общ продукт.
3. Създаване на партньорство с културни
институции за промоциране на местния
потенциал.
1. Създаване на еко- пътеки.
2. Подготовка на местен екип за управление
на интегриран туристически продукт.
3. Партньорство с концесионерите на
микроязовирите за обогатяване на
туристическите услуги.
4. Разработка на конкретни програми за
ловен и риболовен туризъм.
5. Представяне на програмите пред
туроператори и заинтересовани страни.
6. Участие в съвместни междуобщински и
трансгранични проекти за развитие на
туристически продукт.
7. Установяване на контакти с европейски
мрежи за селски туризъм.
8. Пилотен проект – Конференция
„Туризъм и селски региони – потенциал
за развитие” за привличане на партньори
и споделяне на добри практики.
9. Подготовка за създаване на местен
туристически център.

М.3.
1.
Подготовка на
2.
местен
туристически
3.
ресурс
4.

5.
6.
7.
М4.
Използване
на
възможностит
е на р. Дунав
като естествен
център за
развитие на
туристически
дейности.

1.
2.
3.
4.
5.

М5.
Привличане
на
инвестиции
за
максимално

Организиране на курсове за алтернативен
туризъм.
Възстановяване на рибарското селище в с.
Гарван.
Развитие на туристическа дестинация
“Гарван – Попина – Сребърна”
Програма за подобряване на достъпа и
подготовка на маршрути до
микроязовири и природни
забележителности.
Включване в трансграничен
регионален продукт “Влажни зони и
птици”.
Създаване на публично – частен фонд за
подпомагане на инициативи в областта
на традиционните занаяти.
Създаване на обществено частно
партньорство за популяризиране на
съвместния туристически продукт.
Проучване на възможностите за
съживяване на речното пристанище в с.
Попина.
Използване на възможностите за риболов
по р. Дунав като част от предлаганите
туристически услуги.
Разработка и промотиране на
комбинирани маршрути река – гора и река
– къща за гости.
Пилотен проект „С въдица в ръка” за
привличане на гости за риболов по Дунав
и наличните микроязовири.
Разработка на съвместни трансгранични
проекти с румънски дунавски общини.

1. Развитие на рекреационни зони за отдих
и туризъм в крайречната зона и около
природни забележителности;
2. Предоставяне на неизползван сграден
фонд за частен бизнес;

оползотворяв
ане на
местните
природни
ресурси и
пазарната им
реализация

3. Продажба на общински терени за
стимулиране на дейности в сферата на
туристическите услуги;
4. Изграждане на постоянен търговски и
демонстрационен център за предлагане и
изработка на местни продукти
(оцветяване, грънчарство, дърводелство, и
т.н.)
5. Междуобщинско и регионално
партньорство за съвместен маркетинг на
предлаганите туристически услуги.
6. Проактивни действия за включване в
регионалния клъстър „Храни, селско
стопанство, туризъм”.

Приоритет 4. Устойчиво развитие на територията на Община Ситово чрез подобряване на инфраструктурата в услуга на бизнеса
Цел
Мярка
Интервенции
2007
2008
2009
2010
1. Актуализиране на проектите и използване
Ц1. Подобряване на М1.
на възможностите на ОП за финансиране
инфраструктурата,
Проактивни
на инфраструктурни подобрения.
необходима за
действия на
2. Привличане на държавни и частни
развитието на
местната
институции за изпълнение на конкретни
местната икономика власт за
инфраструктурни проекти.
решаване на
3. Подобряване на комуникационната
проблемите
на
инфраструктура чрез публично – частно
партньорство.
инфраструкту
рата
4. Създаване на постоянен проектен
капацитет за подготовка и управление на
външно финансиране.
М2.
1. Рехабилитация на вътреселищната улична
Поддържане и
мрежа – Ирник, Слатина, Поляна, Нова
обновяване на
Попина, Ястребна.
съществуваща 2. Привличане на местен ресурс за
та
подобряване на уличната инфраструктура
инфраструкту
и изпълнение на един проект за населено
ра
място.
3. Подобряване на комуникационната
инфраструктура в населените места чрез
създаване на обществено- частно
партньорство в Ситово и Искра.
4. Изграждане на съществуващите и
доизграждане на нови пътища между
населените места на територията на
общината.
5. Доизграждане на канализационната мрежа
в общината.
6. Привличане на външни средства за
обновяване на техническа
инфраструктура.
М3.
1. Популяризиране на енергоспестяващи
Промотиране
дейности и проекти.
на
2. Подпомагане на малки демонстрационни
енергоефекти
проекти за енергийна ефективност в
вни
населените места.

инициативи

3.

Проактивни действия за привличане на
инвеститор за газифициране на
територията на общината.

