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РЕЗЮМЕ
Местното икономическо развитие е процес, посредством който местната общност
подобрява качеството си на живот в резултат на създаване на ново благополучие за
общността и бизнеса. Общността може да постигне такива цели в резултат на:
 избиране на частната инициатива за основен източник на благосъстоянието;
 използване на местните ресурси за продуктивни цели;
 създаване на работни места;
 създаване на условия за получаване на допълнителни доходи за увеличаване
на жизненото ниво;
 при възможност – разширяване на данъчната основа за издръжка на местната
администрация.
Икономическото развитие се планира и осъществява от обществения и частния
сектор и представителите на общността с помощта на различни програми и
инструменти.
Няма единна стратегия, политика или програма, която да обезпечи успешното
икономическо развитие, защото всяка една общност се различава от другата по
географски дадености, социална организация;
икономически ресурси, структура
и показатели и възможности за влияние.
Затова пред всяка една общност стои уникален избор на варианти за икономическо
развитие. За да може всяка една общност да избере най-добрият път пред нея и да
планира своето икономическо развитие, тя изминава пътя на анализ и оценка на
собствените ресурси – материални, човешки, финансови, приоритизира своите цели
и идеи и ги свърза в логична последователност.
Инициативата за планиране на местното икономическо развитие в Община Ситово
стартира през декември 2006 г. от СНЦ „ИЦРОС”. С усилията на местна група за
икономическо развитие, екип от общинска администрация и представители на
гражданското общество бяха проведени срещи и анкети за оценка на ситуацията и
очакванията на различните сектори на обществото. В проучванията се включиха
жители на всички населени места в Община Ситово, представители на МСП,
селскостопански производители и др.
На базата на оценка на ситуацията и анализ на анкетите беше разработен пакет
документи за местно икономическо развитие от външен консултант при активното
съдействие от страна на местната администрация.
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Пакетът документи за местно икономическо развитие включва:


Стратегия за местно икономическо развитие 2007 – 2010 г.



План за изпълнение на Стратегията;



Комуникационна стратегия за реализация;



Интернет – страница на Община Ситово и промоционален диск.

Община Ситово е разработила своя Общински план за развитие за периода 2007 –
2013 г., в който е определена нейната

В И З И Я:
ОБЩИНА СИТОВО – ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛЕН И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ АГРАРЕН
ЦЕНТЪР, ПРЕДОСТАВЯЩ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ОТДИХ,
БЪЗМОЖНОСТИ, ИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕДНОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ

Целта на Стратегията за местно икономическо развитие на Община Ситово 2007 –
2010 г. е да открои мерките, необходими за успешното постигане на приоритетите
на община Ситово, свързани с използване на наличния икономически потенциал на
природния, производствения и човешкия капитал.
Предлаганата стратегия следва да бъде разглеждана като секторен стратегически
документ, допълваща действащия Общински план за развитие на Ситово за периода
2007-2013.
На базата на срещи и дискусии с жителите на общината и външни консултанти беше
оценена сегашната ситуация и бяха начертани очакванията и възможните решения
на проблемите за постигане на устойчиво местно икономическо развитие.
Основните елементи на успешното икономическо развитие са свързани с
ефективното използване на наличните природни, производствени и човешки
ресурси на местната общност и ангажиране на външни потенциални заинтересовани
страни за съвместни инициативи и проекти. Избраната стратегия за подкрепа на
местното икономическо развитие осигурява възможности за икономически и
инфраструктурни връзки с регионалните и национални стратегии за развитие, с
останалите стратегически програми и документи на регионално и национално ниво,
както и да взема предвид възможностите за трансгранично сътрудничество.
Формулираните по-долу визия и приоритети фокусират вниманието на вече
определената в Общинския план стратегическа цел за СТАБИЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН РАСТЕЖ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР чрез
осигуряване предпоставки за растеж на местната икономика.
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ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

СИТОВО

СИТОВО Е ОБЩИНА С ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ И СТРЕМЕЖ КЪМ ИНОВАЦИИ,
ЗА КОЯТО ХОРАТА СА ВЪВ ФОКУСА НА ПРОГРЕСА И РАЗВИТИЕТО.

ТУК ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПОДГОТВЯ КАДРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕДОСТАВЯ УСЛОВИЯ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ И ДИВЕРСИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ, А

МСБ СА НАЙ-ПРОДУКТИВНИЯТ СЕКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИТЕ И

КУЛТУРНИ ДАДЕНОСТИ СЕ УМНОЖАВАТ, ЗДРАВОСЛОВНАТА ОКОЛНА СРЕДА
СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

МЕСТНАТА ВЛАСТ РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И
ИНВЕСТИТОРИТЕ.

СИТОВО Е МАЛКА, НО ПЕРСПЕКТИВНА БЪЛГАРСКА ОБЩИНА!

Приоритетите за местно икономическо развитие на Община Ситово за периода 2007
– 2013 г. произтичащи от тази визия, се дефинират по следния начин:
1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община Ситово чрез
подобряване на местния капацитет и мобилизация на човешки ресурси.
2. Развитие на конкурентноспособно съвременно земеделие и горско
стопанство чрез иновации и прилагане на добри практики.
3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез диверсифициране на
икономическите форми и сектори и създаване на трудова заетост.
4. Устойчиво развитие на територията на Община Ситово чрез подобряване на
инфраструктурата, услугите и създаване на заетост.
Ситово не е единствената община в страната, която е изправена пред
предизвикателствата на развитието. Местните общности в страната по различен
начин се отнасят към тези проблеми на промените, като до голяма степен успешното
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икономическо развитие на всяка една община зависи от волята и желанието на
местните жители за промяна.
Настоящата Стратегия за местно икономическо развитие няма за цел да разглежда
всички възможности за интервенция от страна на местните власти за подобряване на
икономическото развитие, а по-скоро предлага варианти за действие от страна на
общността, насочени към общата стратегическа цел на развитието при реална
оценка на възможностите, алтернативите и наличните ресурси.
За постигането на всеки приоритет са дефинирани цели, мерки и интервенции,
които са взаимообвързани и могат да бъдат ресурсно обезпечени със съвместните
усилия на местна власт, държавни институции, селскостопански производители,
представители на МСП и на гражданското общество.
Основното предизвикателство пред всяка една стратегия да се създадат механизми и
инструменти за нейното прилагане. Необходимо условие е да се дефинират мерки и
проекти, които да доведат до желаните специфични цели и резултати. За всеки от
конкретно определените мерки трябва да бъдат разработени план за действие и
бюджет за реализацията им. Необходимите алокации от местния бюджет трябва да
бъдат взети предвид при подготовката на общинския бюджет за всяка година
Финансирането на местното икономическо развитие е широкообхватен процес,
който изисква координация на местно, регионално и национално ниво. Местната
власт активно търси подкрепа и средства за планираните дейности в партньорство и
сътрудничество с държавни институции, бизнес и неправителствен сектор.
Ресурсите за реализация на настоящата стратегия са идентифицирани, но трябва да
бъдат спечелени в условията на конкуренция между българските общини за
финансиране от оперативните програми и структурните фондове. Успешното
изпълнение на планираните мерки и постигането на целите зависи преди всичко от
устойчивото партньорство и ефективно сътрудничество на местните и регионалните
актьори.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

7

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Средносрочната стратегия за местно икономическо развитие на Община Ситово е
документ, който определя провежданата от Общински съвет и Община Ситово
политика за местно икономическо развитие в периода до 2010 г.
Задача на стратегията е да дефинира основните насоки за развитие на икономиката
на Ситово на базата на пълноценно използване на наличните ресурси, като даде
конкретна формулировка на мерки и дейности, вече планирани в Общинския план
за развитие 2007 – 2013 г.
Основните принципи, които са спазвани при разработката на стратегията за местно
икономическо развитие на община Ситово:
 координация между разработените и одобрени стратегически документи за
развитие на местно, областно и национално ниво и европейските програми, с
цел постигане на мултиплициран ефект за икономиката на селските региони;
 интегриран подход за ревитализация и жизненост на селските региони,
основан на засилване на местната и регионалната координация, подобряване
на структурите за управление и участие на жителите „отдолу – нагоре”,
стартирайки с процеса на визиониране и последващо планиране;
 всеки селски регион може да избере пакет от мерки за своето развитие, като
на базата на реалистичен анализ се дефинират и приоритизират целите,
подбират се мерките и се дефинират съответните целеви групи и
бенефициент;
 отчитане на спецификата на общината.
Разработката на Средносрочната стратегия за местно икономическо развитие на
Община Ситово се основава на:
 Оценка на актуалната ситуация и тенденции в общината по отношение на
външните и вътрешни фактори, влияещи върху нейното развитие;
•

географски и климатични особености;

•

човешки ресурс;

•

природна и културна среда;

•

социална и техническа инфраструктура;

•

икономическа ситуация.
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 Силни и слаби страни на общината, възможности и рискове за развитие;
 Национални, регионални и местни стратегически документи;
 Български и европейски изисквания;
 Приоритетни цели.
 Възможностите за развитие на общината, областта, България в рамките на
членството на РБ в ЕС.
Средносрочната стратегия за местно икономическо развитие е актуализация и
обогатяване на Стратегия за икономическо развитие на община Ситово за периода
2004 – 2006 г., разработена от общината. След нейното обсъждане и приемане тя
става стратегически документ на общината за периода 2007 – 2010 г., който по своята
същност обаче е отворен и предполага постоянно обогатяване, допълване и
развитие.
В Общински план за развитие на Ситово е направен пълен преглед на сегашната
ситуация на общината, като за целите на настоящата стратегия са избрани само
няколко основни фактора, които дават пряко въздействие върху местното
икономическо развитие съгласно очакванията на местното население - оценка от
гледна точка на развитие на селското и стопанство и свързаните с него промишлени
сектори, оценка на горския фонд и свързаните с него тенденции за местно
икономическо развитие, тенденциите за развитие на туризъм на територията на
общината и оценка на наличните човешки ресурси. ситуация на общината, като за
целите на настоящата стратегия са избрани само няколко основни фактора, които
дават пряко въздействие върху местното икономическо развитие съгласно
очакванията на местното население - оценка от гледна точка на развитие на селското
и стопанство и свързаните с него промишлени сектори, оценка на горския фонд и
свързаните с него тенденции за местно икономическо развитие, тенденциите за
развитие на туризъм на територията на общината и оценка на наличните човешки
ресурси.
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ІI. ОЦЕНКА НА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ
Географски и климатични особености
Територия
Община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската
равнина и в северозападната част на област Силистра, Североизточен планов район.
Заема площ от 271 км2, на 120-150 м. надморска височина, с преобладаващ
хълмисто-равнинен релеф, пресечен от суходолия - бивши речни долини. Климатът
е умерено континентален. Като цяло равнинният терен определя земята като
подходяща за селскостопанска обработка.
На запад и на юг граничи с общините Главиница и Дулово, а на изток -с община
Силистра. Северната граница на общината е по брега на р. Дунав. Центърът на
общината – с. Ситово, отстои на 25 км. западно от областния център - гр. Силистра.
Близостта на община Ситово до областния център, както и липсата на силен
общински център са специфични особености на общината и трябва да бъдат
разглеждани като основополагащи при местното икономическо развитие, т.е. голяма
част от целите и мерките по настоящата стратегия трябва да се предвиждат на
основата на този факт.

Релеф
Община Ситово се намира в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина.
Релефът е хълмисто-равнинен, наслоен с хоризонтални пластове от кредитни и
терциерни варовици. Преобладаващата надморска височина е 100-150 м. В южната
част, около селата Любен и Ирник, започват хълмовидни възвишения. Теренът е
нарязан от суходолия – бивши речни долини, а там, където Дунавският бряг се е
отделил от високия откос на междудолинните ридове, е образувана плодородната
Попино-Гарванска низина.

Климат
Умерено-континентален, с горещо лято и студена зима. Преобладават северозападните и западните ветрове. Средната месечна скорост на вятъра е 1.9 м/сек. За
валежите на територията на общината е характерно наличието на екстремуми:
минимум и максимум , очертаващи се съответно през месеците май, юни, юли, респ.
януари,февруари и март. Средната годишна температура е 14ºС.
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Води
Територията на Общината е бедна на водни ресурси. Общината граничи с р. Дунав
по крайбрежието на селата Гарван и Попина. Порьозността на льосовата покривка и
окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабият наклон на
релефа са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи
води и наличието на суходолия.
Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Подземните води
са разположени в два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на селищата
през летните месеци.
Територията на общината е с неголяма гъстота на хидрогеографската мрежа.
Граничещата с общината р. Дунав в участъка й от десет километра е единствената
дренираща артерия на повърхностните и подземни води. Участъкът от реката,
минаващ край общината, не се замърсява, тъй като няма заустване на битови и
промишлени канализационни води.
Реки с постоянен повърхностен отток не преминават през територията на общината.
Минерални води на територията на общината няма

Почви
Почвената покривка е тясно свързана с естеството на геоложката основа, с
особеностите на релефа, с характера на климатичните условия, спецификата на
растителността и стопанската дейност на човека. Преобладаваща почвообразуваща
скала е льосът – типичен и глинест.
Почвите се характеризират с голямо разнообразие, като основният почвен тип е
излуженият чернозем - глинест и песъчливо- глинест. Излужени черноземи са 4,65
%, слабо излужени черноземи –46,8%, силно излужени черноземи –16,4%, тъмносиви горски - 5,8 % и други –3,3%. Количеството на хумуса в орния слой е 2,2-3,0%.
Обработваемите земи се отличават на места със значителен наклон, което води до
деградация на плоскостната, линейната и ветровата ерозия. Почвената реакция в
хумусния хоризонт е неутрална.
Водният режим на почвите е добър и позволява производително изразходване на
недостатъчните валежи. Естественото плодородие на излужените черноземи е
добро.

Полезни изкопаеми
На територията на общината не са открити находища на рудни изкопаеми. Теренът
е изграден изключително от седиментни скали – варовици, мергели и техните
разновидности.
Природно богатство за общината е намиращата се в землището на с. Ястребна
кариера за добив на варовик, публична държавна собственост. Общата й площ е
40.158 дка с доказани геоложки запаси от 2 835 600 куб.м. варовик. Варовиците са
предимно седиментни от долна креда - горен барем, порцелановидни бели, плътни,
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покрити с плеистоценски чакъли, които преминават в кватерни пясъци и
льосовидни глини.
Съгласно БДС варовиците отговарят на изискванията за производство на бетон 1, 2
и 3 група до марка 30 МРа и трошен камък за пътни основи и асфалтови покрития.
На територията на общината се намира и кариера Слатина с площ 56,832 дка,
разположена в землището на с. Слатина. Друг източник за добив на известно
количество инертни материали – баластра и пясък за местни нужди е р. Дунав, чието
дъно е песъчливо с дълбочина 6-7 метра.

Гори, защитени територии и биоразнообразие
Характерът на растителността в общината и нейното географско разпространение се
обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от значителната
пряка или косвена намеса на човека. В Община Ситово има общо 2710 ха гори частна, общинска и държавна собственост. Преобладават естествените
широколистни насаждения – цер, габър, ясен, клен, дъб, акация. Изкуствено
създадени са гори с червен дъб, липа, явор, орех.
На територията на общината се срещат защитени видове растения и животни.
Части от територията на общината попадат в рамките на „Натура 2000”, като в
региона са определени проекто-защитени територии за птиците и за
местообитанията и при дейности там ще трябва да се спазват изискванията на
съответните европейски директиви.
Анализът на географските и климатични особености на територията показва
потенциал за развитие на селско и горско стопанство и определени икономически
дейности, при максимално внимание към устойчивото използване на земите и
опазване на биологичното разнообразие.

Природна и културна среда
Територията на Община Ситово е била населявана от най – стари времена. За това
свидетелстват останалите паметници от най- различни етноси и култури. В района
на с. Ситово край селата Гарван , Поляна и Слатина се намират селищни могили от
енеолитната (с предположение и от неолитната)епоха. Също в този район край
селата Добротица, Ирник, Искра, Поляна , Ястребна , Нова Попина, Ситово и
Любен се намират надгробни могили от тракийската предримска епоха.
През VІ – ти век при идването на славяните на Балканския полуостров са били
образувани много славянски селища . Едни от тях са тези край с. Гарван и Попина.
И при двете селища са открити некрополи. Тези селища съществуват и по времето
на Първата българска държава (осн. 681 г.). Други такива селища се намират край
селата Ситово, Слатина и Добротица.
На територията на Община Ситово има открити и проучени археологични обекти и
исторически паметници, които дават определен културен исторически облик на
района.
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 Селищни могили – с. Гарван – в местността Кривана, с. Поляна и с. Слатина
на 1,6 км. в местността Калфа;
 Надгробни могили – на територията на общината са открити 34 с тракийски
произход. Разположени са вкупом по 3-4 скали в селата Добротица, Ирник,
Искра и Ситово;
 Некрополи – с. Гарван, Ситово, Попина, които все още са непроучени;
 Антична крепост – в с. Гарван – на 4 км северна посока от селото, в
местността “ Кючюк гюл” и „Кала”. Античната крепост има форма на
триъгълник с притъпен връх, което е доказателство за вероятния и римски
произход.
В землището на с. Гарван се намира местността “Гарвански блата” със статут на
защитена територия. Със Заповед № 853/06.08.1985 год. на Председателя на
Комисията по опазване на природната среда към Министерски съвет, публикувана в
ДВ бр.65/20.08.1985 год., водно-блатният комплекс “Гарвански блата” с площ 280 ха
е обявен за прирдна забележителност. Със статут на защитена територия са още:
находището на див божур в с. Добротица и в с. Любен “Острата канара”.
Съществува друга красива местност - “Бялата канара” в землището на с. Ирник, която
не е обявена за природна забележителност.
Днес на територията на Община Ситово живее смесено население, което дава
отражение и върху социалните и културни особености на общността. Основните два
етноса, българи и турци, носят своите традиции и обичаи, като това определя до
голяма степен ежедневието в населените места на общината.
Анализът на природните и културните дадености на общината показва потенциал за
развитие на туризъм, като е необходима цялостна стратегия за развитието на сектора
в общината, която да е съобразена и с регионалните стратегически документи за
развитие на туризма в Област Силистра и в по-дългосрочен план, с развитието на
туризма в Еврорегион «Долен Дунав».

Социална и техническа инфраструктура
Социална инфраструктура
Социалната инфраструктура на общината е изградена през годините и удовлетворява
основните социални нужди от образователни, здравни и социални услуги.
Образователната структура на община Ситово включва седем детски градини,
четири основни училища и едно Професионално училище по селско стопанство.
Основните статистически параметри на образованието показват добра задоволеност
с база и кадри, като основен проблем се явява намаляващият постоянно брой
ученици.
Културният живот на територията на Община Ситово е силно стеснен поради
различни причини и основно се реализира от наличните 8 читалища с малък
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библиотечен фонд. Сградният фонд е предоставен на читалищните настоятелства за
стопанисване и управление, но е остарял и се нуждае от основен ремонт.
Здравната инфраструктура в общината на практика е изградена, като Община
Ситово е единствена в област Силистра, в която всички лекарски практики са заети
от квалифициран персонал и притежават оборудване със съвременна медицинска
апаратура. Територията на общината се обслужва и от една стоматологична
практика. Недостатък на здравната система е недостигът на квалифицирани здравни
кадри и текучеството им.
Наличието на инфраструктурата, адекватна на целите на развитието, е сред базовите
фактори за създаване на среда, благоприятстваща развитието.

Транспортна инфраструктура
Транспортната инфраструктура е изградена, но ограничена само до автомобилен
транспорт. Материалната база се нуждае от обновление и модернизация. Връзките
между общинския център и селата са задоволителни, като достъпът е в рамките на
петнадесет-минутния изохрон. Общината е с пътна мрежа, която не е равномерно
разпределена на територията. Общинската пътна мрежа е недоразвита – наличните
четвъртокласни пътища са в лошо техническо и експлоатационно състояние и е
необходима рехабилитация, ремонт и изграждане на нови трасета до някои села.
Част от селищата са по-трудно достъпни при зимни условия, което затруднява
обслужването на жителите им.
Гъстотата на пътната мрежа е под 0,300 км на кв. км от територията на общината,
което е значително по-нисък показател от средният за страната – 0,333 км/кв.км.
Категорията на изградената пътна мрежа е сравнително ниска. Голяма част от
елементите на пътната мрежа – габарити, настилки, отводнителни и укрепителни
съоръжения, маркировки, сигнализации и т. н. се нуждаят от рехабилитация или
обновление.

Комуникационна инфраструктура
Комуникационната инфраструктура за община Ситово не е адекватна и може да
представлява пречка за бъдещо развитие.
Телефонната плътност за Община Ситово е 37 ТП/ 100 жители, което е по-висок
показател от средния за страната - 30,3 ТП/ 100 жители. Всички населени места в
общината са включени в националната система за автоматично телефонно
избиране, но липсва цифровизация.
На територията на Община Ситово са разположени ретранслаторни клетки на трите
съществуващи мобилни оператора – Вивател, Мтел и Глобул. Релефът и
географското разположение до известна степен влошават характеристиките на
мобилните услуги към настоящия момент.
Съществуват проблеми с навременните пощенски услуги в някои от по-малките
населени места. Обезпечеността на общината с услуги, свързани със съвременните
информационни технологии (Интернет), е незадоволителна и се осъществява само
в общинския център.
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Водоснабдителна система
Съществуващата водоснабдителна система е остаряла и се нуждае от подмяна и
реконструкция. Амортизацията на водопреносната мрежа води до големи загуби на
питейна вода и множество аварии. В цялата община водоснабдяването е помпено, в
резултат на което при спиране на електрозахранването, спира и водоподаването на
населените места.
Частично е изградена канализационна мрежа единствено в общинския център, като в
останалите селища се използват предимно септични ями и попивателни кладенци,
което води до замърсяване на подпочвените води.
В село Ситово се изгражда Пречиствателна станция за отпадни води, която е първият
обект от националната програма за изграждане на пречиствателни съоръжения по
поречието на река Дунав. Голяма част от напоителните съоръжения са разрушени и
ограбени и не се използват рационално. Довършeна е канализацията в село Ситово –
клон 3 - 4, изграждат се канал за дъждовни води и канализационни клонове в с.
Искра, реконструиран е външен водопровод в село Попина. В домашните
стопанства предимно се използва питейна вода за напояване.
Община Ситово притежава 10 микроязовира – публична общинска собственост,
отдадени на концесия.
Необходимо е да се съхранят изградените напоителни системи, да се проучат,
проектират и ремонтират водохващанията, да се извърши подмяна на вътрешни и
външни водопроводи, да се изградят нови водоеми и нови водохващания с едно и
две стъпала на водоподаване.

Електроенергийна система
Електроенергийната система в общината не е пряко включена в националния
енергиен пръстен. На територията на общината няма изградени подстанции, като
електрозахранването се извършва от подстанции в съседни общини. При лоши
климатични условия много от селата в общината остават без електрозахранване,
което от своя страна води до нарушаване и на водоснабдяването за битови нужди.
Енергийната мрежа се нуждае от реконструкция, доизграждане и подмяна на
електропреносимите съоръжения. Недостатъчна е мощността на съществуващите
трансформаторни постове. Селското стопанство в сегашното си състояние не е
консуматор с голямо значение. Възстановяването в перспектива на редица
селскостопански дейности отново ще го превърне в основен консуматор, което ще
се отрази на енергийния баланс.

Управление на отпадъците
Управлението на отпадъците в общината към момента не отговаря на поставените
изисквания за устойчиво местно развитие.
На територията на Община Ситово не съществува система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Всяко домакинство и ведомство транспортира със
свой превоз отпадъците до сметищата. Съгласно приетата с Решение №
67/29.11.2001 год. от Общински съвет – Ситово Наредба за управление на
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дейностите по битовите и строителните отпадъци, гражданите и ведомствата могат
за ползват, след предварителна заявка и заплащане, транспортната техника на
общината.
Не е въведено разделно събиране на отпадъците, както и преработване преди
крайното им депониране. Проблем е обезвреждането на растителните и животински
отпадъци. Разделянето в отделен поток, обработка и употреба като компост на тези
отпадъци може да реши в голяма степен въпроса с генерираните на територията
отпадъци. Малките количества промишлени, както и опасните и масово
разпространени отпадъци, като батерии, акумулатори, луминистцентни лампи,
автомобилни гуми и опаковки от бои и разредители се депонират заедно с
останалите отпадъци на депата от смесен тип. Община Ситово е партньор в
изграждането на регионалното депо за ТБО край гр. Силистра, като трябва да
участва в неговата експлоатация.
На територията на общината има 14 на брой нерегламентирани сметища от смесен
тип. Работи се по тяхното привеждане в съответствие с изискванията. Трудност
представлява поддържането им, поради недостатъчната и силно амортизирана
техника. Всяко от селата има по едно сметище, с изключение на Ситово и Искра,
където са по две.
На базата на анализ на инфраструктурата на Община Ситово могат да се направят
няколко основни заключения от гледна точка на планираното местно икономическо
развитие на региона.

 Пътната инфраструктура е изградена като цяло, но са необходими
инвестиции от гледна точка на рехабилитацията, с цел развитие в областите
(туризъм, горско стопанство), определени като приоритетни;
 Енергийната инфраструктура е изградена, като са необходими действия в
посока подобряване на качеството на предлаганата услуга, които да бъдат
извършени от основния доставчик (Е.он);
 Потенциалът за развитие на леката промишленост предполага по-високи
нива на консумация на електроенергия, които трябва да бъдат взети предвид
при планирането на потреблението;
 Телекомуникационната инфраструктура на общината се нуждае от
допълнителни инвестиции, които трябва да бъдат търсени проактивно и са
съответстват на планираното развитие на приоритетните сектори ;
 Необходими са действия от страна на мобилните оператори за подобряване
на качествата на сигнала;
 Водоснабдителната инфраструктура изисква подобряване и инвестиции,
които са приоритет на държавните институции, като местната и регионалната
власт трябва да имат инициативата при определяне на интервенциите;
 Липсата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване е проблем, който
изисква проактивни действия от страна на общината и може да бъде решен
чрез публично – частно партньорство;
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 Количеството органични отпадъци и селскостопанските дейности на
територията на Община Ситово създават предпоставки за изграждането на
мощности за компостиране и екологично управление на отпадъците;
 Местната власт трябва да положи максимални усилия за привличането на
средства за финансиране на подобряването на инфраструктурата;
 Публично – частните партньорства са реална алтернатива на подобряване на
техническата и социална инфраструктура в Ситово и местните власти трябва
да промотират предимствата на този инструмент при своите целенасочени
действия в подкрепа на местното икономическо развитие;
 Местните, регионалните и националните власти трябва да действат
съгласувано и в координация за решаване на инфраструктурните проблеми
на Община Ситово;
 Община Ситово трябва да играе водеща роля при търсенето на решения на
инфраструктурните си проблеми;
 Кандидатурите за финансиране от структурните фондове не трябва да
лимитират действията на местните власти и останалите заинтересовани
страни за търсене на алтернативни решения и възможности за привличане на
допълнителни средства за подобряване на техническата инфраструктура.
Проведените анкети с физически и юридически лица от Община Ситово поставят
също на преден план проблемите по отношение на инфраструктурата. 40 % от
отговорите сочат, че подобрението на инфраструктурата ще допринесе за
подобряване на общия икономически климат в общината.
Предизвикателствата пред икономическото развитие на Ситово и региона поставят
изисквания за адекватно изграждане и доизграждане на техническата и социална
инфраструктура като предпоставка за последващо развитие на икономическите
сектори.
Това превръща Подобряването на инфраструктурата в приоритет за местната власт
с цел Създаване на среда, подходяща за бизнес – развитие.

Икономическа ситуация
Община Ситово е от малките български общини, които са в периферията на поголям град и нейната икономика носи въздействието на тази подчиненост. Съгласно
документите общината не попада в списъка на агломерационните ареали, поради
което голяма част от въздействията са под рамката на ПРСР.
Икономиката на общината се формира от селско стопанство и свързаните с него
производства и лека промишленост, като селското стопанство има
структуроопределяща роля.
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Селско стопанство
Изключително благоприятното съчетание на природно – климатичните условия в
Общината обуславят относително висока степен на развитие на селското стопанство,
като земеделието заема водеща роля с общи обработваеми площи 21186 ха или
78,18% от територията на общината, от които 16762 ха са частна, 36 41 ха общинска и 781 ха - държавна собственост картинка.
Макар че общината се характеризира с нисък процент необработваеми площи,
проблем са ерозиралите и наводнени ниви от общинския поземлен фонд. Земята се
стопанисва от 26 селскостопански структури (земеделски кооперации, събирателни
дружества, ООД, ЕООД и ЕТ) , 85 земеделски производители и около 550 частни
стопани. Съгласно баланса на земята възстановената земеделска земя е 17708 ха ниви,
като 85 % от нея се обработва основно от 26-те селскостопански структури, а
останалата от собственици – земеделски производители.
Водещ подотрасъл за общината в селското стопанство е растениевъдството, като
общината е традиционен производител на зърнено – житни култури – 95 907, 5 дка.
От техническите култури най-голям дял заема производството на слънчоглед –
маслодаен и шарен. Малък процент от площите са заети с етерично-маслени и
технически култури – мента, резене, кориандър и култивирани билки. Те се
обработват предимно от потребителни и земеделски кооперации. С оглед на
допълнителните преференции, които ще могат да се ползват за отглеждане на
технически култури, се очаква увеличение на площите, засети с тях.
Във фамилните стопанства на селата, където има натрупан опит и традиции, се
произвежда намерилия в общината добри условия за отглеждане едролистен тютюн
“Бърлей”. През последните години се засилва интересът към тази доходоносна
култура, но от друга страна, изискванията и инвестициите са високи, което е
препятствие към по-широкото разпространение. Не са използвани напълно
възможностите за сдружаване на местните тютюнопроизводители, както и не се
познават икономическите и финансови инструменти, подпомагащи развитието.
Запазва се характерното за селата – Искра, Босна и Любен зеленчукопроизводство,
но в малки размери.
На територията на общината се отглеждат и овощни дръвчета, като интересът към
създаване на трайни овощни насаждения нараства ежегодно. Предвид доходността
при производството на плодове нараства интереса към създаване на овощни
градини от частни стопани през последните години. От общата площ на масивите
– костилковите заемат 6 135,5 дка, семкови – 354,2 дка, лозя – 1218, 9 дка Създадени
са нови 145 дка кайсии, 100 дка ябълки, 300 дка сливи, 100 дка праскови. С
изключение на кайсиевите масиви в селата Ситово и Искра, останалите трайни
насаждения се стопанисват изключително от селскостопанските структури.
Анализът на земеделските култури показва тенденция на спад на производството.
Най-голяма е промяната при пролетните култури. Причина за това са ограничените
финансови ресурси, с които разполагат земеделските производители, високите цени
на торове и препарати за растителна защита, което от своя страна намалява
възможността за произвеждане на необходимите и задължителните агрохимични
мероприятия. Другият проблем, който затруднява развитието на земеделието, е
състоянието на наличната земеделска техника. Преобладаващата част е стара, силно
амортизирана и изисква значителни разходи за поддръжката й.
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Като подотрасъл на селското стопанство животновъдството в Общината не е
приоритет и е силно раздробено. В зародиш е създаването на мини-ферми, в които
обаче броят на животните е под оптималния минимум. По отношение условията,
при които се отглеждат животните масово не са спазват зоохигиенните норми.
Пренебрегват се и санитарно- хигиенните изисквания за добив на животинска
продукция, най-вече мляко, резултат от което са и ниските качествени показатели.
Занижената развъдно-подобрителна и племенната работа, довели до влошаване на
породния състава и липсата на нормирано, балансирано хранене са мощни фактори,
които влияят върху продуктивността на животните. Подценява се провеждането на
имунопрофилактичните мероприятия от ветеринарно-медицинските органи.
Липсата на достатъчно обработваема земеделска земя за възстановяване на
собствениците по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя
и използването за тази цел на общинските пасища и мери, както и неправомерното
разораване на част от тях се оказва проблем за стопаните на животни, поради това че
се ограничават възможностите за паша. Липсата на грижа за състоянието на
пасищата по отношение на растително-тревния състав и чистотата им води до
неефективното им използване по предназначение. Неизгодните за производителите
изкупни цени на животинската продукция и липсата на пазар са причина стопаните
да не отглеждат повече или да не отглеждат животни.
Селското стопанство в региона може да се характеризира със следните основни
характеристики:
 липса на достатъчно инвестиции за развитие;
 липса на достатъчно квалифицирани кадри;
 монокултурност;
 липса на развито животновъдство;
 ниски изкупни цени на селскостопанската продукция;
 продажба на суровини, а не на краен продукт;
 наличие на неизползвани природни и климатични дадености за развитие на
селското стопанство;
 липса на информация за финансови инструменти в помощ на развитието;
 Не са използвани напълно възможностите за сдружаване на местните
селскостопански производители.
Наличието на дадености и неизползван потенциал поставят „подобряването
на конкурентноспособността на селското стопанство” като основен
приоритет на стратегията за местно икономическо развитие.

Промишленост
Община Ситово има слабо развита промишлена база. Съществуващите предприятия
са в отрасъл хранително-вкусова промишленост и не формират голям процент от
заетостта на населението в общината.
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През последните няколко години са възстановени и създадени няколко нови
промишлени структури:
 Фуражен завод на Холандската фирма “Провими” АД
 Складова база за твърди горива в с.Добротица на Фирма “Приваконтакт”
ООД;
 По една мандра в с. Ситово и с. Искра;
 Цех за производство на дървени палети – с. Ситово;
 Потребителни кооперации в Ситово, Добротица, Попина и Гарван производството на хляб и хлебни произведения.
В общината са регистрирани общо 251 фирми, като 234 са в сферата на услугите и
само 10 в отрасъл хранително-вкусова промишленост. От друга страна, големият
брой регистрирани стопански субекти говори за наличието на много реално
нефункциониращи структури. Реципрочният показател на броя регистрирани
стопански субекти на 1000 жители е 30,27, т.е. стопанските субекти на територията на
общината са предимно малки и дори самонаети.
В рамката на националната икономика малките и средни предприятия от община
Ситово се развиват в плановия район с най-нисък коефициент на гъстота на МСП за
страната – 27 и имат определящо значение за формиране на трудовата заетост на
населението.

Туризъм
Наличието на природни и културни забележителности на територията на общината
не се използва пълноценно. Досегашното развитие на туристически обекти е
инцидентно, в резултат на дейности по проекти и не генерира постоянни приходи и
трудова заетост.
Ситово е разположено в близост до р. Дунав, съществува речно пристанище в с.
Попина, което е закрито и не се ползва.
Наличните защитени територии не са познати в необходимата степен, няма
изградена адекватна инфраструктура за достъп до тях и се нуждаят от
популяризиране.
Създадените обекти, промотиращи автентичния Добруджански бит, не се
промотират като интегриран туристически продукт поради липсата на ясна стратегия
и план за действие.
По проекти на неправителствени организации са осъществени контакти и
реализирани дейности за възраждане на традиционни занаяти и продукти, свързани
с грънчарството и дървообработката. Не е използван пълноценно потенциалът от
гледна точка на хоби- туризма.

Услуги
234 от общо 251 фирми, регистрирани в Ситово, са с предмет на дейност в сферата
на услугите, но в действителност те не предлагат адекватно ниво на услугите за
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жителите и гостите на общината и липсват основни услуги. Ползването на услуги в
Силистра не генерира местни приходи и местна трудова заетост.
В Община Ситово има клон само на една финансова институция, която покрива
всичките 12 населени места. Местното население ползва услугите на банковите
клонове в Силистра.
Предоставянето на адекватни финансови услуги може да допринесе за подобряване
на достъпа до информация, което се явява един от основните проблеми за местните
предприемачи и фермери.

Чуждестранни инвестиции
Чуждестранните инвестиции могат да допринесат за бързото икономическо развитие
на общината, но към момента в Община Ситово те са ограничени.
 Холандската фирма “Провими” АД с инвестиция от над 1 500 000 лв.
управлява съвременен и модерен фуражен завод.
 Цех за производство на дървени палети “ Ла Комерчиале” на италиански
инвеститор – с. Ситово действа от 2003г.
 Дейност осъществява и керамичен цех в с. Добротица с инвеститор –
англичанин.
Трите външни инвестиции осигуряват 30 % заетост, като не предвиждат разширение
на производствата си.
Основните фактори, които характеризират развитието на МСП в общината, са
недостатъчен капитал за стартиране и последващи инвестиции, морално и
технически остаряло оборудване, висока енергоемкост и ниска производителност,
неефективен маркетинг и неквалифициран персонал.
На базата на силните и слаби страни на Ситово от гледна точка на потенциала за
икономическо развитие могат да се изведат няколко извода:
 В общината съществува потенциал за развитие на селско стопанство и
свързани с него преработвателни предприятия;
 Съществуват възможности за отглеждане на нови култури в земеделието,
които ще бъдат целево подпомагани;
 Създаването на ефективно партньорство с научни институти в областта на
земеделието и въвеждането на иновации в селското стопанство е
задължително условия за търсената диверсификация в бранша;
 Наличен е потенциал за развитие на ХВП, като за целта е необходима
активна намеса на частния сектор и привличане на външни инвестиции;
 Необходимо е стимулиране и развитие на местните работеши фирми, за да са
в състояние да генерират повече работни места;
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 Благоприятните дадености за развитие на Общината трябва да бъдат
промотирани в и извън региона за привличане на интерес и последващи
инвестиции;
 Налице са благоприятни дадености за развитие на селски, еко и други видове
туризъм, което може да се постигне чрез взаимодействие на местните власти
и частен сектор;
 Възраждането на речното пристанище е залог за развитие на туризъм,
свързан с река Дунав;
 Образователната система трябва да е готова да предложи различни видове и
форми обучения за квалификация и преквалификация на жителите на
Ситово;
 Общината трябва да е активната страна при създаване на добра среда за
бизнеса, като търси и намира възможности за привличане на икономически
структури в региона;
 Налице са възможности за развитие на микро- и малки предприятия за
традиционни занаяти;
 Природните и културните дадености на региона в комбинация с чистия
въздух и незамърсена околна среда дават основания за целенасочени действия
за развитие на туристически маршрути, екопътеки и други форми на туризъм;
 Не се използват даденостите за развитие на познавателен туризъм (защитени
територии, Сребърна, културни обекти);
 Налице е възможност за участие в програмите, подпомагащи рибарството;
 Необходимо е в партньорство с банкови институции да се подобрят
предлаганите финансови услуги за местните фирми и икономически субекти;
 Недостигът на информация за възможности и потенциал за развитие на
МСП може да бъде преодолян чрез активното партньорство с местни
асоциации, неправителствени организации и частни субекти;
 Необходимо е задълбочаване на връзките и контактите с напусналите
общината и с турски общини, които могат да стимулират развитието на
микро- и малки предприятия от леката промишленост и традиционни
занаяти;
 Необходимост от идентифициране на проактивни местни жители, които след
обучение да предоставят информация и консултации в областта на местното
икономическо развитие;
 Наличието на действена и проактивна местна власт, която търси алтернативи
за развитие и просперитет, е гаранция за политическа воля и единни
стратегии за успех.
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Анализът на икономическата ситуация в Ситово спрямо даденостите и възможностите
поставя като приоритети необходимостта от Устойчиво развитие на местната
икономика и Подобряване на местния капацитет.

Оценка на социалните въпроси в Община Ситово
С цел постигане на реална оценка на ситуацията при планиране на местното
икономическо развитие, е необходима оценка и факторите, които могат да
катализират процеса. Към тях спадат политическите, технологичните,
икономическите, и социалните въпроси, които оказват съществено влияние на
рамката на местното икономическо развитие. Докато SWOT анализът помага да
оценим и предвидим ситуацията от гледна точка на самата организация, в случая
Община Ситово, то PЕST- анализът дава картината на външната среда.

Човешки ресурси – състояние и тенденции
По данни към 2007 г. година населението в Община Ситово наброява 6333 души.
Населението на общината е относително равномерно разпределено в 12 населени
места, като само две от селата в общината – Ситово и Искра, имат над 1000 жители.
Възрастовата характеристика на населението в общината е в превес на жителите над
70 г., които са над 15 % от всички жители на територията.
Характеризира се с отрицателен естествен прираст – 76, сравнително по-ниска
миграция в сравнение с останалите общини в областта. Само две от селата в
общината имат положителен естествен прираст – Искра и Босна. Възрастовата
структура на населението е значително влошена. Етническият състав на общината е
относително хомогенен, като в общината живее смесено население, от което
българите представляват 52,4%.
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Населено
място

Общо

Мъже

Жени

До 7 г.

7 - 13 г.

14 - 17 г.

Жени
Мъже
18 - 58 г. 18 - 62 г.

Жени
над 59
г.

23

Мъже
над 63
г.

Босна

425

211

214

19

37

19

113

141

62

34

Гарван

467

238

229

10

26

15

72

121

136

87

Добротица

516

253

263

22

22

4

83

136

147

97

Ирник

102

50

52

2

3

4

18

28

30

17

Искра

2027

1025

1002

184

154

140

622

679

158

89

Любен

692

345

347

71

67

46

197

215

55

41

94

48

46

1

5

2

18

30

25

13

Поляна

162

83

79

3

3

2

19

36

56

47

Попина

768

362

406

18

33

22

146

203

223

123

Ситово

941

466

475

35

55

43

214

284

190

120

Слатина

128

71

57

2

7

3

17

35

35

29

Ястребна

11

6

5

0

0

0

2

4

3

2

6333

3158

3175

367

412

300

1526

1912

1121

695

Нова Попина

Общо:
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Тенденциите по отношение на населението могат да бъдат видени и в следната
таблица:

Брой на населението в общината по години
7400

7278

7194

7200
7000

6740

6800

6676

6600

6679
6543

6600

6333

6400
6200
6000
5800
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Могат да бъдат направени следните изводи въз основа на представените данни:
 Наблюдава се слабо изразено намаляване на населението изобщо;
 Населението в трудоспособна възраст намалява;
 Увеличава се броят на хората в извънтрудоспособна възраст;
 Относително висок е броят на жени в трудоспособна възраст;
 Постепенно намаляване на децата в ученическа възраст;
 Сравнително ниска миграция в сравнение с други региони;
 Липса на етнически проблеми.

Образование – състояние и тенденции:
Образователната структура на община Ситово е представена от седем детски
градини, четири основни училища и едно Професионално училище по селско
стопанство.
В детските градини са обхванати 207 деца на възраст от 2,6 до 7 години. В
основните училища учат 390 деца от І –ви до VІІІ –ми клас. В резултат на
отрицателните демографски процеси през последните 10 години в по-малките
селища с население под 500 жители няма начални училища, което води до

24
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извозване на учениците до съседни села. Поради намалелия брой на ражданията
през последните години, намалява и броят на децата, обхванати в целодневните
детски градини. През следващите 6 години се очаква броят им да намалява
средногодишно с около 15 деца. По тази причина ще намалява и числеността на
персонала в детските градини.
Данните за последните 8 години показват постоянно намаляване броя и на учащите
деца от I - VIII клас, средно годишно с 30 ученици. Сериозни проблеми създават
ромските семейства, които са трайно безработни и децата им не ходят на училище.
При тези семейства се налага разработване на специална програма за привличане и
задържане на децата в училище. Ако те останат извън образователната система, след
време ще възникнат сериозни проблеми с тяхната квалификация и
социализирането им като цяло. Столовото хранене в две от 4- те основни училища е
запазено. С подкрепата на правителството от миналата година всяко училище
разполага с оборудван компютърен кабинет. В Общината функционира и едно
професионално училище по селско стопанство с профил – ”Земеделец / фермер”.
Основните статистически параметри на предучилищното образование с база и
кадри /към 01.02.2007 година /

Детски градини

7

Деца

207

Среден брой деца в група

18,8

Персонал – общо

45

педагогически

23

непедагогически

22

База на основното и средно образование:

Училища и персонал
Общ брой училища

База

Ученици
5

458

Общообразователни

4

390

Професионални

1

68

Персонал – общо

56 + 18 за ПУСС

педагогически

49 + 12 за ПУСС

непедагогически

7 + 6 за ПУСС
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Типичният за страната проблем “училища в криза” не подминава и Община
Ситово. 35 % от учениците в общообразователните училища пътуват, поради липса
на училища във всяко населено място. Около 50 % от съществуващите паралелки са
маломерни, което ги поставя пред риска за закриване в близко бъдеще, а това от
своя страна предполага и съкращаване на учителски кадри. От общия брой
паралелки – 26, слети са 5.
Постепенно намаляващите контингенти от деца в училищна възраст пренасят във
времето проблема за закриване на нови училища и оптимизиране на училищната
мрежа в близкото бъдеще.
Данните за образователната сфера позволяват да бъдат направени следните изводи:
 сравнително добра обезпеченост с основни учебни заведения;
 задоволеност с кадри;
 училищната мрежа предполага възможности за още по-пълноценно
използване на материалната база;
 не е изградена система за професионално образование на територията на
общината;
 наличният педагогически и непедагогически персонал представлява добър
фактор за ангажиране на местната общност и разширяване на
компетенциите;
 необходимо разработването на мерки и инициативи за учене през целия
живот, които да позволят пълноценно използване на базата и кадрите.

Технологични ресурси – състояние и тенденции
Нивото на технологиите е определящо при развитието на различните
икономически сектори.
Основните изводи, които могат да бъдат направени при оценката на
технологочните тенденции за Община Ситово са следните:
 Необходима е целенасочена работа за повишаване нивото на технологично
обновление;
 За преодоляване на слабото развитие на иновативността са необходими
конкретни мерки за привличане на външен капацитет;
 Необходим е подобрен достъп до актуалната нормативна база;
 Необходимо е подобряване на степента на навлизане на информационни
технологии;
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 Трябва да се търсят възможности за външно финансиране за иновативни
дейности и технологии.

Икономически ресурси – състояние и тенденции
Трудова заетост
Икономическата реализация на работната сила в Общината се осъществява в
рамките на:
 Заетост в Земеделска или Потребителна кооперация;
 Заетост в микро и малка фирма;
 Самонаетост или ангажираност в домашното стопанство;
 Сезонна заетост - 50 до 70% от безработните.
Въпреки че на територията на Община Ситово са регистрирани над 250
икономически субекта, те не генерират висок процент трудова заетост.
От общо 3 438 жители на Ситово в трудоспособна възраст, към 28.02.2007 г.
регистрираните безработни възлизат на 634. Това формира равнище на
безработицата от 23,6 %, което е над средното за страната.
Структурата на безработицата на територията на община Ситово показва, че
безработни са предимно хора с основно образование - 384 човека, със средно
образование - 128, с начално или без образование - 116 и 6 човека с висше
образование (към 28.02.2007 г.). Спрямо същия период на 2006 г. се наблюдава
намаление със 79 души или 11,08 %. За същия период за областта безработицата е
била 14,96 %, а за страната – 9.48 %.
Основно безработните на територията на общината са жени - 358 или 56.47 % от
всички безработни. Най-голям процент безработни са хора на възраст между 30 и 50
години - 325 или 51.26 %.
Същевременно броят на трайно безработните остава почти непроменен, като
безработни над 2 години са общо 245 жители на Ситово или 38.65 % от всички,
които не работят.
Независимо от ясно изразената тенденция към намаляване на процента безработни
лица през годините, все още нивото на безработица в общината е над средното за
областта и страната. Съществува тенденция към намаляване и на входящия поток
новорегистрирани безработни (16), като спрямо януари 2007г. има намаление с 125
човека, а спрямо същия период на миналата година намалението е със 47 човека или
74.6 %.
Човешкият ресурс в общината не се използван пълноценно. Налице са големи
различия в относителните дялове на заетото и безработното население по населени
места, както и в съответствието икономически активни/ икономически неактивни
лица.
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В Община Ситово ясно е очертан първичен и вторичен пазар на труда. Първичният
пазар е в криза, като фактор за това е постоянно високият процент на
безработицата. Вторичният пазар е сравнително по-добре развит, но в повечето
населени места се разчита на случайната или кампанийна заетост.
При анализа на трудовия пазар се идентифицират следните заключения:
 основната трудова заетост е в нискоефективни дейности, които не
допринасят за повишаване на жизнения стандарт;
 най-многобройна е групата на безработните без образование, което
предполага обогатяване на формите за придобиване на квалификация;
 планираното местно икономическо развитие изисква подготвени кадри,
които към момента не са налични на територията на общината;
 трябва да се стимулира предприемаческия дух в жителите на общината;
 липсва програма за привличане и задържане на местни обучени хора.

Доходи и благосъстояние на жителите на община Ситово
В структурата на доходите намалява делът на доходите от работна заплата, който е
далеч под средните за страната стойности.
Доходите от предприемачество са ниски.
Увеличава се делът на социалните доходи, което говори за нарастваща зависимост
на населението от системата за социална защита. Изключително висок е делът на
доходите от домашното стопанство, което отразява тревожна тенденция към
натурализация на доходите и икономическо затваряне на домакинствата от региона.
Покупателната способност на населението е силно ограничена. В структурата на
разходите е налице типичното за страната увеличение на дела на разходите за
храна, което е важен индикатор за обедняването на населението и затова, че голяма
част от него е поставена в режим на “физиологично оцеляване”.
Налице са косвени признаци за наличие на сива икономика в района.
Доходите на населението могат да бъдат увеличавани чрез привличане на средства
по проекти и програми, създаващи заетост. До момента такива възможности се
използват непълноценно и инцидентно, като основно представителите на
неправителствения сектор – жени са ангажирани в такива дейности.
Изводите, които могат да бъдат направени на тази основа:
 необходимо е подобряване на жизнения статус на местното население, което
може да бъде постигнато чрез преодоляване на свързаността със селското
стопанство и ангажирането с нови алтернативни видове бизнес;
 стимулирането на активността на жените в общината може да гарантира
подобряване на доходите на голяма част от семействата;
 разширяването на икономическата база и създаването на микропредприятия
може да подобри ситуацията по отношение на доходите в общината;
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 необходимо е да се подобри достъпът до информация за проекти и
програми.

Услуги за населението
Това е икономически сектор, който бележи тенденции на развитие в глобален
мащаб. Предлаганите на местно ниво услуги обаче не са адекватни на търсеното
развитие.
На територията на общината има само един клон на финансова институция, като
жителите ползват услугите на тези в Силистра.
Подобна е ситуацията и за много други услуги, които все още не са развити в
общината.
Изводите, които се налагат от нивото на предлагане на услуги:
 Планираното икономическо развитие предполага по-голям обем услуги за
фирмите и населението;
 Местната власт трябва да работи активно за привличането на фирми,
предлагащи услуги за населението и гостите на общината.

Политико – правни тенденции
Това е последната група тенденции при разглеждането на външните фактори в
STEP – анализа. В този аспект могат да бъдат направени следните изводи:
 Членството на България в ЕС създава голям потенциал за развитие на
селските райони, какъвто е Община Ситово. Местната власт трябва да
действа проактивно и да работи целенасочено за подобряване на местните
възможности;
 Създаването на партньорства на различни нива и промотирането на Ситово
пред потенциални заинтересовани страни е ключов момент за местното
икономическо развитие;
 Засилването на неправителствения сектор в общината и партньорството му с
местните власти могат да стимулират развитието на Община Ситово;
 Нуждата от проактивни действия от страна на местната власт изисква
политическа воля и ресурси за постигането на целите на местното
икономическо развитие.
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III. SWOT И PEST АНАЛИЗИ НА ОБЩИНА
СИТОВО
Предоставената и акумулирана информация дава основание за анализ на силните и
слаби страни, възможностите и опасностите за община Ситово.

SWOT – анализ в областта на МЕСТНОТО икономическото развитие
на Ситово
СИЛНИ СТРАНИ
 Наличие на плодородни почви
 Близост до р. Дунав
 Наличие на благоприятни природо-климатични условия за селско стопанство
 Големи парцели обработваема собствена или арендована земя, подходяща за
външни инвеститори
 Наличие на повърхностни и подпочвени води с възможности за напояване
 Подходяща възраст на овощните насаждения
 Изяснена собственост на земеделските земи
 Добри условия за отглеждане на едролистен тютюн “Бърлей”
 Добри условия за отглеждане на технически култури и билки
 Традиции и производствен опит в земеделието
 Опит в животновъдството
 Изграждане на преработваща инсталация за биоетанол в Алфатар
 Близост до основни пътни артерии, речни и морски пристанища
 Близост до преработватели и пазари (Силистра, Русе, Добрич, Румъния)
 Ниска миграция, в някои села положителен прираст
 Подготвени кадри в областта на земеделието
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 Наличие на професионална гимназия по селско стопанство
 Близост до други специализирани учебни заведения – Силистра, Русе
 Резерват и защитени територии
 Запазени екосистеми
 Големи компактни горски масиви, незасегнати от негативни въздействие от
индустриализация и урбанизация
 Запазено богато културно-историческо наследство от римско време
 Благоприятни дадености за развитие на ловен и риболовен туризъм
 Близост до резервата Сребърна
 Липса на криминален контингент и ниска престъпност
 Дадености за развитие на хоби – туризъм
 Създадени традиции на местни връзки
 Наличие на свободна работна ръка

СЛАБИ СТРАНИ
 Наличие на ерозирали терени
 Липса на достатъчно мощности за преработка на селскостопански продукти
 Липса на съвместен маркетинг на селскостопанските продукти
 Влошен достъп до иновации в селското стопанство
 Преобладаващо семейно участие в селскостопанските дейности
 Липса на реални производствени предприятия на територията на общината
 Неразвита култура за управление на качеството и безопасността на храните
 Липса на информация за политиките на ЕС в областта на земеделието, МСП
и селските региони
 Деградирала хидромелиоративна мрежа
 Моноструктурност на икономиката
 Монокултурност на селското стопанство
 Ниски изкупни цени на продукцията при висока себестойност
 Недостиг на свободен ресурс за иновации, инвестиции, растителна защита,
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 Драстично намаляване на площите за интензивно земеделие
 Непровеждане на необходимите и задължителните агрохимични
мероприятия
 Слаба материална обезпеченост с техника и друг селскостопански инвентар
 Липса на информация за възможности и тенденции в селското стопанство
 Застаряващо население и липса на млади фермери
 Липса на цялостна политика за развитие на овощарството,
зеленчукопроизводство и т.н.
 Недостатъчна активност на овощарското и тютюневото сдружение
 Ниска средна доходност от притежаваните земи
 Липса на силни предприятия от ХВП в общината
 Силно раздробено животновъдство, липса на контрол, липса на иновации в
отглеждането
 Липса на големи производствени предприятия на територията на общината
 Влошена възрастова структура
 Липса на подготвени кадри
 Недостиг на професионални училища и курсове за преквалификация
 Висок ръст на безработицата
 Липса на цялостна стратегия за развитие на туризма в общината
 Липса на първокласни пътни артерии на територията на общината
 Силна зависимост от автомобилен транспорт
 Липса на подготвени терени за инвестиции
 Недостатъчно управление на общинските имоти
 Общината не е част от агломерационните ареали за подпомагане по ОПРР.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Членство на България в ЕС
 Подготовка на качествени проекти за външно финансиране
 Изграждане на бизнес – инкубатор
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 Подготовка на местни консултанти доброволци за подобряване на
информацията за селскостопанските производители и представителите на
МСП
 Привличане на голям инвеститор
 Развитие на хранително-вкусова промишленост
 Възможности за развитие на традиционни занаяти по населени места
 Успешно включване в регионален клъстър „Храни, земеделие и туризъм”
 Изграждане на браншови организации в общината
 Успешен съвместен маркетинг на общината
 Предоставяне на преференции към стартираши бизнеси
 Създаване на местен гаранционен фонд за подкрепа на стартираши МСП
 Потенциал за формиране на Местна инициативна група и Стратегия за
местно развитие по Програма „Лидер”.

ОПАСНОСТИ
 Липса на ангажираност в местната общност
 Липса на кадри с подходяща професионална подготовка
 Недостиг на средства за инвестиции за технологично обновление на
съществуващите предприятия
 Слаб предприемачески опит и липса на стратегия за развитие на фирмите
 Обезлюдяване на общината
 Недостиг на средства за привеждане на селското стопанство и
икономическите дейности в съответствие с изискванията на европейските
пазари
 Липса на политическа воля за местно икономическо развитие
 Липса на инвестиции за изграждане на мощност за преработка на
селскостопанска продукция
 Непостигане на съгласие в браншовите сдружения в областта на селското
стопанство в общината
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В областта на инфраструктурата
СИЛНИ СТРАНИ
 Изградена пътна инфраструктура
 Ниска интензивност на трафика (чистота на въздуха)
 Наличие на основно изградена водностопанска инфраструктура
 Наличие на микроязовири
 Наличие на достатъчни количества вода
 Наличие на достатъчен дебит на водоподаването
 Изградена енергийна инфраструктура
 Свободни мощности за консумация
 Близост до газопреносна мрежа
 Изградена основна телекомуникационна инфраструктура
 Висока степен на покритие с телефония
 Наличие на клетки на трите национални мобилни оператора
 Близост до Регионално депо, Силистра и бъдещо използване

СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на първокласни и второкласни пътни артерии
 Липса на инвестиции за рехабилитация на пътната мрежа
 Неравномерно разпределение и развитие на пътната мрежа
 Липса на алтернативи на автомобилния транспорт
 Силна зависимост от климатични условия
 Липса на инвестиции за рехабилитация и изграждане на нови обекти
 Липса на канализация в населените места
 Опасност от замърсяване на подпочвените води
 Високо ниво на загуби във водоснабдителната система
 Деградирала напоителна система
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 Силна зависимост от климатични условия
 Висока степен на използване на питейна вода за селскостопански дейности
 Липса на инвестиции за обновяване и развитие на енергийната
инфраструктура
 Подчиненост и зависимост от други (липса на подстанции на територията на
общината)
 Силна зависимост от климатични условия
 Общинската енергийна мрежа не е включена в националната енергийна
система
 Липса на инвестиции за разширяване
 Липса на депо за ТБО, липса на организирано разделно събиране на
отпадъците
 Липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Успешна подготовка и кандидатстване с проекти за подобряване на
инфраструктура;
 Успешно междуобщинско партниране;
 Привлечени средства за газифициране на населените места;
 Успешни проекти на Област Силистра за регионално развитие.

ОПАСНОСТИ
 Липса на компетентност за подготовка на успешни предложения за
кандидатстване по оперативни програми;
 Липса на финансови средства за съфинансиране на мащабни
инфраструктурни проекти;
 Липса на политическа воля за съвместни инициативи на надобщинско ниво.

PEST – анализ на Община Ситово
Политически фактори
 Чиста околна среда в следствие на липса на индустриални обекти;
 Нормативна база, хармонизирана с европейското законодателство,
неподлежаща на големи промени;
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 Адекватна данъчна система;
 Разработени стратегически програми на местно, регионално и национално
ниво, подпомагащи развитието;
 Стабилна политическа система ;
 Налична местна ангажираност към общите проблеми;
 Налична политическа воля за промяна на местно ниво;
 Членство на РБ в ЕС;
 Потенциал за финансиране по ОП и други инициативи и програми на
външни донори.

Икономически фактори
 Положителен макроикономически тренд;
 Данъчна система, адекватна на нуждите на развитието;
 Силно сезонен характер на основните дейности
 Неразработени пазари и канали
 Благоприятен бизнес – климат
 Налични възможности за финансиране на МСП;
 Стабилна банкова система
 Силно конкурентна среда между българските общини за привличане на
инвеститори;
 Високи нива на безработицата; Налични политики за стимулиране на
икономическата дейност ;
 Възможности за привличане на средства за развитие на икономически
дейности.

Социални фактори
 Ниско качество на живот;
 Липса на обединяващ общински център;
 Застаряващо население;
 Висока раждаемост на малцинствените групи;
 Опасност от проблеми със социалната интеграция, социализация и
образование
 Тенденция към емиграция
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 Липса на образователни институции;
 Добро съжителство на етнически и религиозни групи;
 Липса на система за професионално обучение в общината;
 Активна позиция на жените;
 Традиции в партньорството и кооперирането;
 Липса на нерешими екологични проблеми;

Технологични фактори
 Ниско ниво на технологично обновление;
 Ниско развитие на иновативността;
 Труден достъп до информация;
 Непознаване на актуалната нормативна база;
 Липса на информационни технологии;
 Наличие на възможности за външно финансиране за иновации;
 Нисък иновационен потенциал.

На основата на анализа на вътрешните и външни фактори, възможностите и
рисковете по отношение на средата и местната власт и на местните очаквания се
очертава и дървото на възможностите за местно икономическо развитие за Община
Ситово.
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ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Визията за развитие на Община Ситово, вече приета и одобрена от Общински съвет
за периода 2007 – 2013 г. е:

ОБЩИНА СИТОВО – ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛЕН И
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ АГРАРЕН ЦЕНТЪР, ПРЕДОСТАВЯЩ
БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ОТДИХ, ВЪЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕДНОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ

Стратегическа цел на Общинския план за развитие е:

ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН
РАСТЕЖ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР.

Формулираните в настоящата стратегия визия и приоритети фокусират вниманието
на вече определената в Общинския план стратегическа цел за постигане на
стабилен икономически и социален растеж чрез създаване на условия за развитие на
конкурентноспособен стопански сектор.
При разработването на стратегията на Община Ситово за местно икономическо
развитие са следвани следните основни принципи:
 Местните власти следва да подпомагат икономическото развитие на
общността, създавайки подходящи условия на територията на общината;
 Икономическото и социално развитие са в неразривна цялост;
 Координиране и съгласуване на основните цели, задачи и приоритети на
местни, регионални и национални и международни стратегически документи
за устойчиво развитие.
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При избора на мерки за осъществяване приоритетите на местното
икономическо развитие се приема, че:
 Местната власт трябва в най-голяма степен да предоставя подкрепа за
икономическото развитие, но в същото време да възможно най-малко да се
намесва в протичането на икономическите процеси;
 Мерките, чрез които ще бъдат постигнати заложените приоритети, са
разработени в съответствие с предизвикателствата, стоящи пред местната
икономика, а именно необходимостта от предлагането на
конкурентоспособни продукти както на българския, така и на европейския
пазар; разширяване на суровинната база и затваряне на цикъла на
производство; повишаване на предприемаческите умения; привличане и
задържане на подготвени кадри;
 Определянето на конкретни мерки за постигане на приоритетите и целите е
на база местни очаквания и готовност за действие;
 Мерките, свързани с планиране, изграждане и поддръжка на техническата и
социалната инфраструктура са ангажимент на местната власт, която може да
приложи принципите на обществено – частното партньоорство при
реализирането на такива проекти;
 Местната власт и частният бизнес осигуряват необходимия финансов ресурс
за изпълнение на набелязаните мерки, използвайки различните варианти на
финансиране чрез Структурните фондове, Програми за подпомагане на
селските региони, общински бюджет, други донорски програми, частно
финансиране, както и прилагане принципа на публично-частното
партньорство.
Мисията на Община Ситово за осъществяване на местно икономическо развитие
се свежда до:

НАСЪРЧАВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ,
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА,
СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН КЛИМАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС И
ПОВИШАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ;

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪВРЕМЕННА И АДЕКВАТНА НА
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩНОСТТА ИНФРАСТРУКТУРА;

СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ОБИТАВАНЕ;
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЧРЕЗ ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПНИ, КАЧЕСТВЕНИ И СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

В съответствие с изведените в актуалните Общински и Областен план за развитие
предизвикателства през местната икономика и на базата на анализа на данни от
проведените специализирани проучвания, в Средносрочен план е формулирана
Визия за икономическото развитие на Община Ситово:

СИТОВО Е ОБЩИНА С ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ И СТРЕМЕЖ КЪМ ИНОВАЦИИ,
ЗА КОЯТО ХОРАТА СА ВЪВ ФОКУСА НА ПРОГРЕСА И РАЗВИТИЕТО.

ТУК ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПОДГОТВЯ КАДРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕДОСТАВЯ УСЛОВИЯ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ И ДИВЕРСИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ, А

МСБ СА НАЙ-ПРОДУКТИВНИЯТ СЕКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИТЕ И

КУЛТУРНИ ДАДЕНОСТИ СЕ УМНОЖАВАТ, ЗДРАВОСЛОВНАТА ОКОЛНА СРЕДА
СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

МЕСТНАТА ВЛАСТ РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И
ИНВЕСТИТОРИТЕ.

СИТОВО Е МАЛКА, НО ПЕРСПЕКТИВНА БЪЛГАРСКА ОБЩИНА!
Чрез визията си жителите на общината очертават ясна картина на своето бъдеще и
на своите очаквания в областта на икономическото развитие. Постигането на това
желано бъдеще предполага полагането на постоянни усилия за мобилизиране на
наличните местни ресурси и още по-голяма настойчивост към привличане на
външни ресурси. Това предполага сътрудничество и работа в мрежи, стратегическо
планиране и пълна отдаденост при следване на вече избраните стратегии.
Основната стратегическа цел на жителите на Ситово в областта на икономическото
развитие е изведена след провеждане на фокус групи и проучвания сред
населението, анализ на състоянието и тенденциите в развитието на икономиката на
местно, регионално, национално и наднационално ниво. Тази основна цел отговаря
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на необходимостта от задържане и развиване на местния потенциал в икономиката,
от превенция на обезлюдяването и повишаване на качеството на живот в общината.
Общата стратегическа цел на икономическото развитие на Община Ситово е:

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ РЕСУРСИ
И ОБОГАТЯВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, РАБОТА В ПАРТНЬОРСТВО И МОБИЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Приоритетите за местно икономическо развитие на Община Ситово са изведени на
база реална ситуация в общината и региона и очакванията и намеренията на
жителите. Приоритети за местно икономическо развитие на Община Ситово за
периода 2007 – 2013 г.
От тази гледна точка, на първо място е поставен приоритетът , свързан с
подобряване на местния капацитет. Основните причини за това решение се коренят
в необходимостта от задържане на хората в населените места на общината и
необходимостта от проактивни действия за подобряване на демографската ситуация.
Това е фактор, който дава своето отражение в перспектива и само ранното
обръщане към проблема и набелязването на мерки за неговото разрешаване могат да
доведат до устойчиви резултати.
Приоритетите за местно икономическо развитие на общината са в по-голяма
перспектива, като резултати по някои от тях ще бъдат постигнати извън хоризонта
на стратегията (т.е. след 2010 г.)

1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община Ситово
чрез подобряване на местния капацитет и мобилизация на човешки
ресурси.
2. Развитие на конкурентноспособно съвременно земеделие и горско
стопанство чрез иновации и прилагане на добри практики.
3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез диверсифициране на
икономическите форми и сектори и създаване на трудова заетост.
4. Устойчиво развитие на територията на Община Ситово чрез
подобряване на инфраструктурата, услугите и създаване на заетост.
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Приоритет 1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община Ситово чрез подобряване на местния
капацитет и мобилизация на човешки ресурси.
Цел
Ц.1 Повишаване на качеството на човешкия
капитал и съответствието на
квалификацията с изискванията на пазара
на труда

Мярка

Интервенции

М.1. Прилагане на Националните програми за
учене през целия живот в партньорство с
местни актьори с цел адекватно предлагане
на образователни услуги

1. Създаване на местен консултативен орган в
областта на образователните услуги.
2. Разработване на Стратегия за предлагане на
алтернативни образователни услуги от
местните образователни и обучителни
институции.
3. Разширяване на предлаганите
образователни услуги на територията на
общината чрез прилагане на алтернативни
форми на обучение.
4. Популяризиране на формите на
продължаващо професионално обучение
сред жителите на общината.
1. Разработване и финансиране на програма за
компютъризиране на училищата
съобразно количествените параметри и
етапи, заложени в Националната стратегия
за ИКТ;
2. Проучване възможностите и създаване на
Център за професионално обучение,
съвместно с представителите на бизнеса, в
стратегическите области за
професионално образование;
1. Повишаване професионалната
квалификация на работната сила чрез
форми на продължаващо обучение.
2. Изграждане на информационна система за

М.2. Повишаване на ефективността на
образователната система

М.3. Подкрепа за Система за обучение и
програми за качествено развитие на
човешките/ трудови ресурси
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Ц.2. Подобряване компетенциите на местните
кадри и квалификацията с оглед на
изискванията на планираното развитие

М1. Създаване на местен капацитет за
развитие.
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ранно насочване на работната сила;
3. Изграждане на местни партньорства с
частния бизнес и неправителствения
сектор за разширяване на образователните
услуги.
4. Въвеждане на програма за обучение по
биологично земеделие в ПГСС;
5. Създаване на възможности за обучение на
кадри в областта на алтернативния
туризъм.
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:
o ТПП – Силистра,
o ЕИЦ – Добрич,
o Сдружения на малкия бизнес и т.н.
o АТГСР и АДО;
o Еврорегион „Долен Дунав.
6. Програма за подобряване на достъпа до
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М2. Пълноценно използване на
възможностите на структурните фондове

Ц.3 Подпомагане изграждането на
партньорства за развитие

М1. Стимулиране на капацитета за
междуобщински дейности и проекти
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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.
2. Участие в съвместни проекти с общини от
Област Силистра /подмомагане
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.
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М2. Лобиране в интерес на Община Ситово

1. Провеждане на среща с евродепутати и
депутати от Силистра и представители на
политически централи за представяне на
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.

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 като инструмент за
работа по програма Лидер.

М4. Развитие на трансграничното и
международното сътрудничество

1. Създаване на постоянни контакти с
румънски партньори за работа по
съвместни проекти.
2. Съвместни бизнес – инициативи с
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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
Ц1. Създаване на условия в подкрепа на
развитието на конкурентноспособно
земеделие

Мярка
М1. Прилагане на местни инструменти за
стимулиране на развитието на земеделието

М2. Развитие и усъвършенстване на

Интервенции
1. Създаване на съвместен Консултативен
съвет по земеделие с участието на
общината и земеделски производители.
2. Създаване на местен консултантски офис
за агросъвети и консултации в
земеделието.
3. Анализ на проблемите и възможната
общинска подкрепа.
4. Подкрепа за институционализиране на
местни сдружения на селскостопански
производители.
5. Предоставяне на местни преференции за
фермери и земеделски стопани.
Проактивни действия на общината за
включване в Регионален клъстер «Храни,
туризъм, селско стопанство».
1. Реализация на пилотни общински
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Ц2. Прилагане на иновативни методи в
селското стопанство
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земеделската инфраструктура

проекти за подобряване на
инфраструктурата.
2. Пилотни схеми за изграждане на
мощности за компостиране.
3. Пилотни проекти за обществено – частно
партньорство за подобряване на
земеделската инфраструктура.

М3. Развитие на екологосъобразно и
конкурентно земеделие

1. Насърчаване сеитбооборота за опазване
на площите и почвите.
2. Разнообразявяване на местните култури и
внедряване на нови технически култури.
3. Популяризиране на качествата на нови
култури за преодоляване на
монокултурността в земеделието.
4. Популяризиране на качествата на
«енергийните» култури.

М4. Стимули ране на животновъдството и
съживяването на традиционни породи.

1. Подкрепа за млади фермери с интереси в
животновъдството.
2. Подпомагане осъществянето на пилотни
проекти за екологично животновъдство.
3. Популяризиране на възможностите по
ПРСР за финансиране на дейности в
областта на животновъдството.

М1. Подобряване на местния капацитет за
иновации

1. Формиране на подвижен консултански
екип в областтта на селското стопанство.
2. Привличане на външни консултанти и
академични институции за агроиновации.
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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

М2. Подкрепа за развитие на модерни полупазарни 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 на
селскостопанските производители.

М3. Промотиране на екологичното
земеделие.

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.

М1. Популяризиране на практики за

1. Програма за насърчаване на
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производство, целящи опазването на
околната среда.

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

биологичното земеделие
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агроекологични дейности.
2. Програма за обучение на местните
стопани за въвеждане на биологично
земеделие.
3. Проактивни действия на общината за
създаване на контакти с европейски мрежи
за биологично земеделие.

М2. Създаване на капацитет за производство
на качествени биологични и целящи
опазването на околната среда, продукти.

1.

М1. Осигуряване на финансов ресурс за
подпомагане на местни инициативи за
развитие на производство, свързани със
селскостопан ски продукти.

1. Идентифициране на потенциални
инвеститори за изграждане на
преработвателни предприятия на
територията на Ситово.
2. Стимулиране изграждане на предприятие
за производство/преработка на краен
продукт.
3. Програма за изграждане на мощности за
биогорива.

М2. Повишаване на качеството на
предлаганите селскостопански услуги чрез
прилагане на европейски стандарти и
изисквания

1. Съвместна разработка и реализация на
пилотни проекти за подобряване на
качеството на селскостопанските
продукти.
2. Работа в мрежа и обмен на добри
практики за популяризиране и въвеждане
на стандарти за качество на
селскостопанските продукти.

2.

Съвместни междуобщински действия за
биологично земеделие.
Подпомагане на Демонстрационни
проекти.
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Цел 5 . Подпомагане развитието на горското
стопанство.
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М1. Повишаване на икономическата стойност
на горите и разнообразяване на горските
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.

М2. Създаване на условия за реално
интегриране на горските територии в
концепцията за развитие на региона.

1. Създаване на екотуристическа
инфраструктура.
2. Съвместни действия с други институции и
организации за екологосъбразно ползване
на защитените територии.
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Приоритет 3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез диверсифициране на икономическите форми и
сектори и създаване на трудова заетост.
Цел
Ц1. Стимулиране развитието на микро-, малки
и средни фирми

Мярка

Интервенции

М1. Подкрепа за повишаване на
предприемаческия дух на населението

1. Създаване на консултативен съвет за МСП.
2. Създаване на бизнес – инкубатор.
3. Разработка на пилотен проект за обучение
по предприемачество.
4. Подготовка на местни доброволни
консултанти по въпросите на МСП.

М2. Облекчаване на достъпа до качествени
консултантски услуги

1. Създаване на подвижен консултански пул
за бизнес – консултиране.
2. Привличане на външна подкрепа за
предоставяне на качествени консултантски
услуги.

М3. Отговорна местна власт, ориентирана към
нуждите на местните предприемачи и
жителите

1. Повишаване на нивото и ефективността
на местната администрация за
предоставяне на качествени услуги към
гражданите.
2. Изграждане на Гише на предприемача.
3. Разработване на Общ маркетингов
профил на общината.
4. Разработване на Регистър за свободни
терени и площи за бизнес.
5. Разработване на профил на услугите в
общината.

М4. Маркетинг на Община Ситово

1. Създаване на екип в общинска
администрация за маркетиране на Ситово.
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2. Разработка на Маркетингов профил на
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.
5. Участие в инвестиционни форуми и
събития за популяризиране на местния
потенциал.
Ц2. Стимулиране на неземеделски дейности в
региона

М1. Подобряване на местната информираност
в областта на МСП.

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 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
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финансиране на частни бизнес –
инициативи.

Ц3. Създаване на интегриран туристически
продукт

М2. Използване на местни икономически
инструменти за стимулиране на
предприемачеството

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.

Мярка 3. Подпомагане на фирмите,
предлагащи услуги за населението.

1. Привличане на местен ресурс за
подобряване на качеството на
предлаганите услуги.
2. Създаване на каталог на местните фирми в
областта на услугите.

М1. Валоризация на местното културно –
историческо наследство като предпоставка
за местно икономическо развитие.

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.
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М2. Развитие на местния туристическия
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. Подготовка на местен туристически
ресурс

1. Организиране на курсове за алтернативен
туризъм.
2. Възстановяване на рибарското селище в с.
Гарван.
3. Развитие на туристическа дестинация
“Гарван – Попина – Сребърна”
4. Програма за подобряване на достъпа и
подготовка на маршрути до микроязовири

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

56

и природни забележителности.
5. Включване в трансграничен регионален
продукт “Влажни зони и птици”.
6. Създаване на публично – частен фонд за
подпомагане на инициативи в областта на
традиционните занаяти.
7. Създаване на обществено частно
партньорство за популяризиране на
съвместния туристически продукт.
М4. Използване на възможностите на р.
Дунав като естествен център за развитие на
туристически дейности.

1. Проучване на възможностите за
съживяване на речното пристанище в с.
Попина.
2. Използване на възможностите за риболов
по р. Дунав като част от предлаганите
туристически услуги.
3. Разработка и промотиране на
комбинирани маршрути река – гора и река
– къща за гости.
4. Пилотен проект „С въдица в ръка” за
привличане на гости за риболов по Дунав
и наличните микроязовири.
5. Разработка на съвместни трансгранични
проекти с румънски дунавски общини.

М5. Привличане на инвестиции за
максимално оползотворяване на
местните природни ресурси и пазарната
им реализация

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;
3. Продажба на общински терени за
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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”.
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Приоритет 4. Устойчиво развитие на територията на Община Ситово чрез подобряване на инфраструктурата в
услуга на бизнеса
Цел
Ц1. Подобряване на инфраструктурата,
необходима за развитието на местната
икономика

Мярка

Интервенции

М1. Проактивни действия на местната власт за
решаване на проблемите на
инфраструктурата

1. Актуализиране на проектите и използване
на възможностите на ОП за финансиране
на инфраструктурни подобрения.
2. Привличане на държавни и частни
институции за изпълнение на конкретни
инфраструктурни проекти.
3. Подобряване на комуникационната
инфраструктура чрез публично – частно
партньорство.
4. Създаване на постоянен проектен
капацитет за подготовка и управление на
външно финансиране.

М2. Поддържане и обновяване на
съществуващата инфраструктура

1. Подобряване на уличната мрежа в Ситово
и Искра.
2. Привличане на местен ресурс за
подобряване на уличната инфраструктура
и изпълнение на един проект за населено
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.
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5. Доизграждане на канализационната мрежа
в общината.
6. Привличане на външни средства за
обновяване на техническа инфраструктура.
М3. Промотиране на енергоефективни
инициативи

1. Проучване на възможностите на български
и европейски програми за енергийна
ефективност.
2. Подготовка на проекти за кандидатстване
по „Интелигентна енергия Европа”.
3. Популяризиране на енергоспестяващи
дейности и проекти.
4. Подпомагане на малки демонстрационни
проекти за енергийна ефективност в
населените места.
5. Проактивни действия за привличане на
инвеститор за газифициране на
територията на общината.
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V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Всяка една стратегия съдържа визия, цели, приоритети, мерки и желани резултати и
постижения. Основното предизвикателство е да се създадат механизми и
инструменти за нейното прилагане. Необходимо условие е да се дефинират мерки и
проекти, които да доведат до желаните специфични цели и резултати. За всеки от
конкретно определените мерки трябва да бъдат разработени план за действие и
бюджет за реализацията им. С оглед на ефективната работа, в приложение е даден
проектен фиш за представянето на всяка една цел, мярка и интервенция.
Изпълнението на стратегическите цели на общината по отношение на местното
икономическо развитие зависи до голяма степен от създаването на устойчивост в
екипа и неговото постоянно усъвършенстване. Практика в местните власти е
създаването на орган, който да ръководи и координира дейностите съобразно
стратегията. Негова задача ще бъде дефинирането на проектите по мерки, които се
изпълняват, като този орган е отговорен и за ефективното използване на
предвидените средства. Въвеждането на проектен принцип и конкурсно начало за
всички, вкл и за общинските отдели и служби при изпълнението на мерките за
местно икономическо развитие се прилага от много местни власти като
инструментариум за управление на процеса.
Дейностите на всички заинтересовани страни трябва да се фокусират върху
агресивното привличане на външни инвестиции и подкрепа за разширяване на
съществуващите и привличане на нови икономически субекти на територията на
Ситово, създаване на конкурентноспособни предимства в селското стопанство,
икономиката и туризма и подобряване на човешкия капитал.
Изпълнението на приоритетите на Стратегията за местно икономическо развитие
на Община Ситово изисква продължителен период за осъществяване и възможно
най-пълна интеграция със съществуващите планови стратегически документи за
развитие на местно, регионално и национално ниво.
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Проектен фиш
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Приоритет, цел
Мярка, интервенция
Предлаган от
Планирана цел
Очаквани
резултати
в
дългосрочен период
Очаквани
непосредствени
резултати
Предимства
при
успешна
реализация
1. за икономическата сфера
2. за социалната сфера
3. за екологията
4. други
Тип проект
Инфраструктурен
Строителство/ ремонт
Оборудване
Услуга
Подкрепа и участие на общността
Дейности – описание.
Място на изпълнение
Продължителност
Степен на готовност на проекта
Идея
Предварително проучване
Работен проект
Технически проект
Определена локация
Друго
...........
Изпълнява се
Необходими документи
Разрешение за строеж
ОВОС
Друго
Обща стойност и стойност по .................................
години
2007
2008
2009
Финансиране на проекта
Община
Други бюджетни средства
Външно финансиране (ОП)

2007

2008

2009

2010
2010
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14.

Бизнес
Други
Банков кредит
Лизинг
Бюджетиране

15.

Външно финансиране

16.
17.

Забележка
Отговорник за изпълнението

Предварителен бюджет
Стойност на подобни
проекти
Единична цена
Реална цена
Планирано
Предварителна договореност
Осигурено

Критерии, тегла и точки за оценка на проекти
Стратегически Местни
проекти
проекти

%
30

№

Предложение за критерии за проекти за местно Точки
икономическо развитие

%
1
А
В
С

15

30

15

30

2

Проектът отговаря на приоритет
Проектът ще даде резултат по два 1
приоритета
Проектът ще даде резултат по 0.5
един приоритет
Проектът ше даде резултат поне
по една мярка

А
В
С

Проектът е в процес
изпълнение
Изпълнение на 80 %
Изпълнение между 50 – 80 %
Изпълнение до 50 %

А
В
С

Ниво на външно финансиране
Над 60 %
40 – 59 %
20 – 39 %

3

на
1
0.5
0.2
1
0.5
0.2
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15

4
А
В
С

10

5

С

Въздействие върху бюджета на
общината
Положителното въздействие е 1
измеримо и е значително
Проектът предвижда икономии 0.5
или приходи
Няма положителен ефект
0

А
В
С

Обществена подкрепа и участие
Местната общност участва със
съфинансиране
Над 25 %
1
Между 10 и 24 %
0.5
Не участва
0

А
В

30

15

10

Брой жители, които ще имат
полза
Всички жители в общината
1
Над 50 %
0.5
Между 20 и 50 %
0.2

6

7
А
В
С

Положително въздействие върху
други проекти
Много съществено за други 1
проекти
В подкрепа на други проекти
0.5
Без въздействие
0
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VІ.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Мониторинг
Всяка стратегия и план са успешни, ако техните резултати могат да бъдат предмет на
външен мониторинг, могат да бъдат измервани и сравнявани с предварително
подбрани и еднозначни индикатори и съответно позволяват предприемането на
последващи действия, които да подпомогнат постигането на предварително
обявените цели и приоритети.
За наблюдението и оценката на своя план за развитие Община Ситово ще използва
система за мониторинг, одобрена от Общински съвет и комуникирана към всички
заинтересовани страни.
За всеки от приоритетите и са определени конкретни SMART индикатори, които
позволяват широко обществено участие в процеса на мониторинг и оценка на
местното икономическо развитие.
При определяне на процеса на мониторинг са следвани няколко основни стъпки:
1. избор на индикатор, който най-добре отразява желания краен ефект;
2. определяне на данни, необходими за изчисляване на индикаторите и начин
на актуализиране;
3. събиране на начална база данни;
4. определяне на времеви период и отговорници за събирането на данните;
5. анализ на резултатите, прогреса по отношение на планираните резултати и
въздействие върху крайните цели.
6. определяне на комплекс от изходни резултати за всеки от приоритетите и
целите;
7. определяне на екип за оценка и мониторинг на стратегията.
За извършване на мониторинг на дейностите по местно икономическо развитие
може да бъде отразяван по следния начин:
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Мярка: .........................................
Основни
дейности

Времеви
график

Опорни
точки

Изпълнено/
неизпълнено

Планиран
бюджет

Изразходван Необходима
Бюджет
интервенция

По подобен начин може да се наблюдава прогрес и за всеки приоритет по цели:
Цел: .........................................
Мярка/
приоритет

Планиран
резултат

Реален
резултат

Планиран
бюджет

Изразходван
Бюджет

Планиран
индикатор

Постигнат
индикатор

Необходима
интервенция

Оценка на стратегията
Настоящата стратегия е тригодишна, като нейното изпълнение ще стартира след
одобрение от Общински съвет на Ситово.
Всяка година екипът, отговорен за прилагането и, изготвя отчет за постигнатите
резултати, изразходваните средства и го представя на Общински съвет за одобрение.
Отчетът трябва да се базира на анализ на предварително определените дейности и
индикатори в сравнение с реално постигнатите и да предлага коригиращи и
превантивни действия при необходимост.
В края на тригодишния период на действие на стратегията екипът, отговорен за
прилагането и, подготвя общ доклад - оценка за изпълнението и предложение за нов
план за действие. Двата документа се представят за одобрение на Общински съвет.
Подходящи индикатори за мониторинг на дейностите по приоритети и цели са:
1. съотношение между планиран и изразходван бюджет;
2. отношение на планирани и изпълнени дейности по отделна мярка.
3. сравнение на разходвания бюджет с бюджета на подобни проекти;
4. разходвани общински средства;
5. ниво на удовлетворение на потребителите/ гражданите;
6. степен на ангажираност на местната общност.
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Примерни индикатори за мониторинг на отделните мерки по приоритети са:
Приоритет 1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община
Ситово чрез подобряване на местния капацитет и мобилизация на човешки
ресурси
 набрани местни доброволни консултанти за населено място;
 проведени обучителни курсове на местните консултанти;
 брой служители в местната администрация с подобрена квалификация за
местно икономическо развитие;
 проведени курсове по предприемачество и стартиращ бизнес;
 проведени консултации в консултантските центрове;
 институционално укрепване на браншовите организации;
 брой привлечени студенти за работа в местни фирми;
 одобрен проект за бизнес – инкубатор;
 привлечени средства за реализация на проекти на местно ниво от местната
общност.
 наличие на сключени договори за дългосрочно партниране с
неправителствени организации за предоставяне на бизнес – консултиране и
обучение;
 брой новоразкрити работни места на местно ниво;
 брой на реконструирани и модернизирани училища;
 брой ученици на 1 компютър в училищата;
 средна продължителност на живота;
 брой на Интернет места на 100 ученици в училищата;
 изменение на показателите , характеризиращи детската смъртност;
 профил на населението , обхванато от здравна профилактика;
Приоритет 2. Развитие на конкурентноспособно съвременно земеделие и
горското стопанство чрез иновации и прилагане на добри практики.
процент нови насаждения;
 площ на нови култури;
 привлечени инвестиции;
 брой селскостопански производители с проект за биологично земеделие;
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 брой предоставени услуги от мобилен консултантски екип;
 създаден мобилен консултантски екип;
Приоритет 3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез
диверсифициране на икономическите форми и създаване на трудова заетост.
 брой обучени служители от местната администрация по МИР;
 създадено Гише на предприемача;
 брой външни фирми, разкрили обекти на територията на Ситово;
 ниво на безработица;
 брой новоразкрити работни места;
 създаден маркетингов профил на общината;
 брой проведени срещи за популяризиране на ПЧП;
 Решение на ОбС за създаване на Местен гаранционен фонд;
 брой презентации на маркетинговия профил на Ситово пред потенциални
заинтересовани страни;
 брой обучени местни лица за работа по МИР;
 разкрито Гише на предприемача;
 разработена Междуобщинска програма за маркетиране на Ситово, Главиница,
Алфатар;
 равнище на заетост и безработица;
 брой новоразкрити работни места на местно ниво;
 брой новостартирали фирми в общината;
 сума на привлечените средства по програми;
 създаден местен консултански офис и екип;
 предоставени кредити на жени за микробизнес;
 разкрити работни места в семейни фирми;
 изграден център и набрани занаятчии;
 брой услуги, предоставени от бизнес – инкубатора.
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Приоритет 4. Устойчиво развитие на територията на Ситово чрез
подобряване на инфраструктурата, услугите и създаване на заетост.

 въвеждане на разделно сметосъбиране;
 брой фирми и стопанство, ползващи услугите на Депо за ТБО, Силистра;
 км рехабилитирана пътна мрежа;
 км рехабилитирана улична мрежа;
 достъп до интернет на населено място;
 км рехабилитиран път до природна или културна забележителност;
 сума на привлечените частни средства за подобряване на инфраструктурата;
 проведени срещи и договори за газифициране на определени територии;
 стартирали енергоефективни дейности и инициативи;
 ниво на цифровизация на телефонните услуги.
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VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Финансирането на местното икономическо развитие е широкообхватен процес,
който изисква координация на местно, регионално и национално ниво.
Местната власт активно търси подкрепа и средства за планираните дейности в
партньорство и сътрудничество с държавни институции, бизнес и неправителствен
сектор.
Основните източници на ресурси за изпълнение на стратегията за местно
икономическо развитие са:
 Местен бюджет;
 Програма за развитие на селските региони – чрез възможностите, които
предоставя програмата на селски общини, земеделски производители и
техните организации, физически и юридически лица, образователни
институции, читалища, учебни заведения и др.
 Национални оперативни програми:
•

ОП «Регионално развитие»: – общината е допустима като потенциален
бенефициент единствено по Приоритетна ос 4 и съответно:


Операция 4.1. – Партньорства за интегрирано развитие;



Операция 4.2. – Устройствено планиране и разработване на
проекти;



Операция 4.3. - Дребномащабни местни инвестиции;



Операция 4.4. – Междурегионално сътрудничество.

•

ОП «Развитие на човешките ресурси» - чрез възможностите за
подкрепа за различни видове проекти в областта на образованието,
трудовата заетост и социално включване;

•

ОП «Административен капацитет» - чрез възможностите за
подобряване на капацитета на местната администрация и структурите
на гражданското общество;

•

ОП «Околна среда» - чрез възможностите за включване в проекти на
преки бенефициенти по програмата;
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ОП «Конкурентноспособност» - чрез възможностите, които
предоставя програмата за представители на научно-изследователски
центрове, университети, представители на бизнеса.

 Програми и инициативи на ЕС, насочени към трансгранично
сътрудничество,
 Други програми, насочени към финансиране на специфични проблеми
(ПМП на ГЕФ и т.н.);
 Европейски и български програми за енергийна ефективност;
 Европейски програми за подпомагане на селски региони;
 Частни капитали.
Структурен елемент на всяка стратегия за развитие е индикативната финансова
таблица. Тя дава числен израз на предвидените за реализация мерки по съответните
приоритети.
Индикативната финансова таблица показва необходимите финансови ресурси за
изпълнение на стратегията, детайлизиране на приоритети, цели, мерки, години и
прогнозирани източници за финансиране.
 Национални източници - това са републиканския бюджет, общински
бюджет, принос на търговски дружества с държавно или общинско участие,
финансиране от частни търговски дружества;
 Средства с източник Европейския съюз - Структурни фондове и Кохезионен
фонд,
 Привлечени средства - чрез дългови инструменти (кредитни институции и
инвестиционни фондове) и др.;
 Средства от други източници.
За целите на настоящата стратегия е направено разпределение само по приоритети,
като детайлизирането по мерки и инициативи ще се генерира впоследствие на база
на широко публично обсъждане и промотиране на стратегията.
Единствено от общността зависи привличането на допълнителни ресурси за
нейното местно икономическо развитие. Общността може да разчита преди всичко
на себе си при подготовката на проекти, на собствения си капацитет и ресурси за
финансиране подготовката на проекти и тяхното съфинансиране.
Усвояването на средства от ЕС не е възможно без мобилизиране усилията на широк
кръг партньори и на цялата общност, за разработване и предлагане на голям брой
висококачествени проекти. Отговорност на общината в това отношение е:
 Активизиране на гражданските организации;
 Създаване на открити и равнопоставени процедури за изграждане на
партньорства.
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Приоритет 1. Повишаване на инвестиционната атрактивност на Община Ситово чрез подобряване на местния капацитет и мобилизация
на човешки ресурси.
Цел
Мярка
Интервенции
ПРСР ОП ОП ОПР
ОП
Дру Потенциалн
РЧР К
Р
АК
ги
и
бенефициен
ти
Ц.1 Повишаване
М.1. Прилагане 1. Създаване на местен консултативен орган в
ПН 3,
Община,
областта на образователните услуги.
на качеството на
на
Местни
ПН 4
човешкия капитал Националните 2. Разработване на Стратегия за предлагане на
НПО,
алтернативни образователни услуги от
и съответствието
програми за
МСП,
местните образователни и обучителни
на
учене през
образователн
квалификацията с целия живот в
и
институции.
изискванията на
партньорство с 3. Разширяване на предлаганите образователни
институции,
пазара на труда
местни актьори
местни
услуги на територията на общината чрез
с цел адекватно
структури
прилагане на алтернативни форми на
предлагане на
обучение.
образователни 4. Популяризиране на формите на
услуги
продължаващо професионално обучение
сред жителите на общината.
М.2.
1. Разработване и финансиране на програма за
ПН
Местни
3Р
Повишаване
компютъризиране на училищата съобразно
НПО,
на
количествените параметри и етапи,
ПН 4
МСП,
ефективността
заложени в Националната стратегия за ИКТ;
образователн
на
2. Проучване възможностите и създаване на
и
образователнат
Център за професионално обучение,
институции,
а система
съвместно с представителите на бизнеса, в
местни
стратегическите области за професионално
структури
образование;
М.3. Подкрепа 1. Повишаване професионалната
Местни
за Система за
квалификация на работната сила чрез форми
НПО,
образователн
обучение и
на продължаващо обучение.
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програми за
качествено
развитие на
човешките/
трудови
ресурси

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

М1. Създаване
на местен
капацитет за
развитие.

2. Изграждане на информационна система за
ранно насочване на работната сила;
3. Изграждане на местни партньорства с частния
бизнес и неправителствения сектор за
разширяване на образователните услуги.
4. Въвеждане на програма за обучение по
биологично земеделие в ПГСС;
5. Създаване на възможности за обучение на
кадри в областта на алтернативния туризъм.
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:
6. ТПП – Силистра,
7. ЕИЦ – Добрич,
8. Сдружения на малкия бизнес и т.н.
9. АТГСР и АДО;
10. Еврорегион „Долен Дунав.
11. Програма за подобряване на достъпа до
информация на местното население.
12. Разширяване на компетентността на
местните неформални лидери.
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и
институции,
местни
структури

Община,
местни НПО,
образователн
и институции
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М2.
Пълноценно
използване на
възможностите
на
структурните
фондове

Ц.3 Подпомагане
изграждането на
партньорства за
развитие

М1.
Стимулиране
на капацитета
за
междуобщинск
и дейности и
проекти

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.
2. Участие в съвместни проекти с общини от
Област Силистра /подмомагане 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.

ПН 4
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ПО4
Оп.4.
3

Община,
НПО,
браншови
организации

ОП4
Оп.4.
4

Община,
Образовател
ни и
обучаващи
институции,
браншови
организации
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М2. Лобиране
в интерес на
Община
Ситово.

М3.
Изграждане на
публично –
частни
партньорства
за развитие.

М4. Развитие
на
трансгранично
то и
международно
то
сътрудничеств

5. Провеждане на среща с евродепутати и
депутати от Силистра и представители на
политически централи за представяне на
стратегическите цели на община Ситово и
ангажиране за съвместни действия.
6. Представяне на стратегията за МИР на
Ситово в Областна администрация
Силистра.
7. 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.
8. Привличане на местни изселници с успешен
бизнес за разширяване на бизнеса на
територията на Ситово.
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 като инструмент 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
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ПО 4,
Оп.4

Община,
междуобщин
ски
партньорство
, НПО,
социално –
икономическ
и партньори.

ПО 1,
Оп.1.
3.

Община,
НПО, частни
структури.

ПО 4,
ОП1.3

Община,
междуобщин
ски
партньорства,
НПО, МСП
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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
ПРСР
ОП ОПК
ОП
ОП
Дру Потенциал
РЧР
РР
АК
ги
ни
бенефицие
нти
Ц1. Създаване на
М1.
1. Създаване на съвместен Консултативен
Община,
условия в подкрепа
Прилагане на
съвет по земеделие с участието на
земеделски
на развитието на
местни
общината и земеделски производители.
стопани,
конкурентноспособн инструменти 2. Създаване на местен консултантски офис
НПО
о земеделие
за
за агросъвети и консултации в
стимулиране
земеделието.
на развитието 3. Анализ на проблемите и възможната
на
общинска подкрепа.
земеделието
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
Община,
и
проекти за подобряване на
земеделски
усъвършенств
инфраструктурата.
стопани,
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ане на
земеделската
инфраструкту
ра

2. Пилотни схеми за изграждане на
мощности за компостиране.
3. Пилотни проекти за обществено – частно
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.
животновъдст 2. Подпомагане осъществянето на пилотни
вото и
проекти за екологично животновъдство.
съживяването 3. Популяризиране на възможностите по
на
ПРСР за финансиране на дейности в
традиционни
областта на животновъдството.
породи.
Ц2. Прилагане на
М1.
1. Формиране на подвижен консултански
иновативни методи в Подобряване
екип в областтта на селското стопанство.
селското стопанство на местния
2. Привличане на външни консултанти и
академични институции за агроиновации.
капацитет за
иновации
3. Разработване на програма за
популяризиране на иновативни методи в
селското стопанство.
4. Подпомагане достигането на адекватно
равнище на знанията в областта на
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НПО

Община,
земеделски
стопани,
НПО

Община,
земеделски
стопани,
НПО

ПН 3

Община,
земеделски
стопани,
НПО,
МСП,
обучителни
и
образовател
ни
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М2.
Подкрепа за
развитие на
модерни
полу-пазарни
и пазарни
стопанства.

М3.
Промотиране
на
екологичното
земеделие.

Ц3. Стимулиране на
земеделските
производители за
използване на
методи на
производство,

М1.
Популяризир
ане на
практики за
биологичнот
о земеделие

съвременното земеделие.
5. Изпълнение на съвместни проекти с
Института по кайсията – Силистра.
6. Пилотни схеми за изграждане на
мощности за компостиране.
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 на
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.

1. Програма за насърчаване на
агроекологични дейности.
2. Програма за обучение на местните
стопани за въвеждане на биологично
земеделие.
3. Проактивни действия на общината за

ПН 1

ПН 3,
ПН 4
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институции
,
изследовате
лски
центрове
Земеделски
производит
ели,
физически
лица, НПО

Община,
физически
лица,
образовател
ни
институции
,
земеделски
производит
ели
Образовате
лни
институции
,
работодате
ли, общини
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целящи опазването
на околната среда.

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

М2.
Създаване на
капацитет за
производство
на качествени
биологични
и целящи
опазването на
околната
среда,
продукти.
М1.
Осигуряване
на финансов
ресурс за
подпомагане
на местни
инициативи
за развитие
на
производство
, свързани със
селскостопан
ски продукти.
М2.
Повишаване
на качеството
на
предлаганите

създаване на контакти с европейски мрежи
за биологично земеделие.
1. Съвместни междуобщински действия за
биологично земеделие.
2. Подпомагане на Демонстрационни
проекти.

1. Идентифициране на потенциални
инвеститори за изграждане на
преработвателни предприятия на
територията на Ситово.
2. Стимулиране изграждане на предприятие
за производство/преработка на краен
продукт.
3. Програма за изграждане на мощности за
биогорива.

1. Съвместна разработка и реализация на
пилотни проекти за подобряване на
качеството на селскостопанските
продукти.
2. Работа в мрежа и обмен на добри
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Община,
земеделски
производит
ели

ПН1

Община,
земеделски
производит
ели,
микропред
приятия

Община,
земеделски
производит
ели,
микропред
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Цел 5 . Подпомагане
развитието на
горското стопанство.

селскостопан
ски услуги
чрез
прилагане на
европейски
стандарти и
изисквания
М1.
Повишаване
на
икономическ
ата стойност
на горите и
разнообразяв
ане на
горските
продукти.
М2.
Създаване на
условия за
реално
интегриране
на горските
територии в
концепцията
за развитие
на региона.

практики за популяризиране и въвеждане
на стандарти за качество на
селскостопанските продукти.

приятия,
организаци
и на
производит
ели

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.
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ПО
4
4.3.

Община,
общински
сдружения,
МСП,
физически
лица,
браншови
организаци
и,
собствениц
и на гори,
Община,
междуобщи
нски
партньорст
ва,
представите
ли на
държавни
институции
, НПО,
собствениц
и на гори
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Приоритет 3. Устойчиво развитие на местната икономика чрез диверсифициране на икономическите форми и сектори и създаване на
трудова заетост.
Цел
Мярка
Интервенции
ПРСР
ОП
ОП К
ОП
ОП
Дру Потенциалн
РЧР
РР
АК
ги
и
бенефициен
ти
Ц1. Стимулиране
М1.
1. Създаване на консултативен съвет за
ПН1,
МСП, НПО
развитието на
Подкрепа за
МСП.
ПН 2,
микро-, малки и
повишаване
2. Създаване на бизнес – инкубатор.
ПН 3
средни фирми
на
3. Разработка на пилотен проект за
предприемаче
обучение по предприемачество.
ския дух на
4. Подготовка на местни доброволни
населението
консултанти по въпросите на МСП.
М2.
1. Създаване на подвижен консултански пул
Бизнес –
Облекчаване
за бизнес – консултиране.
подпомагащи
на достъпа до 2. Привличане на външна подкрепа за
структури,
качествени
предоставяне на качествени
МСП,
консултантски
консултантски услуги.
услуги
М3.
1. Повишаване на нивото и ефективността
ПО1,
Община,
Оп
Отговорна
на местната администрация за
НПО,
местна власт,
предоставяне на качествени услуги към
1.4,
юридически
ориентирана
гражданите.
ПО 3,
и физически
към нуждите
2. Изграждане на Гише на предприемача.
Оп
лиза,
на местните
3. Разработване на Общ маркетингов
3.1.
кооперации,
предприемач
профил на общината.
читалища
и и жителите 4. Разработване на Регистър за свободни
терени и площи за бизнес.
5. Разработване на профил на услугите в
общината.
М4.
1. Създаване на екип в общинска
Община,
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Маркетинг на
Община
Ситово

2.
3.
4.
5.

Ц2. Стимулиране на
неземеделски
дейности в региона

М1.
1.
Подобряване
на местната
информирано
ст в областта
2.
на МСП.
3.
4.

5.
6.

администрация за маркетиране на
Ситово.
Разработка на Маркетингов профил на
Ситово.
Идентифициране и обучение на местни
лица за работа по местно икономическо
развитие във всяко населено място.
Разработка и изпълнение на
Комуникационна стратегия за
маркетиране на Ситово.
Участие в инвестиционни форуми и
събития за популяризиране на местния
потенциал.
Поддържане високо ниво на
информираност на обществеността за
дейността на местната власт в областта на
икономиката.
Усъвършенстване механизмите за
участието на населението в процесите на
местното икономическо развитие.
Прилагане на комуникационна стратегия
за Община Ситово.
Поддържане на създадените
международни контакти и акцентиране
върху икономическите аспекти на
сътрудничеството.
Привличане на организации в подкрепа
на бизнеса за промотиране на потенциала
за развитие на МСП.
Обучителни турове за презентиране на
форми на самонаемане и създаване на
заетост.
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НПО, НПО,

Община,
НПО,
юридически
и физически
лиза,
кооперации,
читалища
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7. Популяризиране възможностите на ОП за
финансиране на частни бизнес –
инициативи.
М2.
Използване
на местни
икономическ
и
инструменти
за
стимулиране
на
предприемаче
ството
Мярка 3.
Подпомагане
на фирмите,
предлагащи
услуги за
населението.
Ц3. Създаване на
интегриран
туристически
продукт

М1.
Валоризация
на местното
културно –
историческо
наследство
като

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.
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.

МСП,
публично –
частни
партньорства
, бизнес –
подкрепящи
структури

ПО 3,
Оп.3.1

Община,
НПО,
юридически
и физически
лиза,
кооперации,
читалища
Община,
НПО,
юридически
и физически
лиза,
кооперации,
читалища
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предпоставка
за местно
икономическо
развитие.
М2. Развитие 1. Създаване на еко- пътеки.
на местния
2. Подготовка на местен екип за управление
туристическия
на интегриран туристически продукт.
потенциал
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. Организиране на курсове за алтернативен
Подготовка
туризъм.
на местен
2. Възстановяване на рибарското селище в с.
туристически
Гарван.
ресурс
3. Развитие на туристическа дестинация
“Гарван – Попина – Сребърна”
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Община,
НПО,
образователн
и институции

ПО 4

Община,
НПО
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4. Програма за подобряване на достъпа и
подготовка на маршрути до микроязовири
и природни забележителности.
5. Включване в трансграничен
регионален продукт “Влажни зони и
птици”.
6. Създаване на публично – частен фонд за
подпомагане на инициативи в областта
на традиционните занаяти.
7. Създаване на обществено частно
партньорство за популяризиране на
съвместния туристически продукт.
М4.
1. Проучване на възможностите за
Използване
съживяване на речното пристанище в с.
на
Попина.
възможностит 2. Използване на възможностите за риболов
е на р. Дунав
по р. Дунав като част от предлаганите
като естествен
туристически услуги.
център за
3. Разработка и промотиране на
развитие на
комбинирани маршрути река – гора и
туристически
река – къща за гости.
дейности.
4. Пилотен проект „С въдица в ръка” за
привличане на гости за риболов по Дунав
и наличните микроязовири.
5. Разработка на съвместни трансгранични
проекти с румънски дунавски общини.
М5.
1. Развитие на рекреационни зони за отдих
Привличане
и туризъм в крайречната зона и около
на
природни забележителности;
инвестиции
2. Предоставяне на неизползван сграден
за
фонд за частен бизнес;

84

ПО4

Община,
земеделски
производите
ли, НПО,
браншони
организации,
МСП

ПО 4

Община,
земеделски
производите
ли, МСП,
НПО,
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максимално
оползотворя
ване 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”.
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читалища,
кооперации
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Приоритет 4. Устойчиво развитие на територията на Община Ситово чрез подобряване на инфраструктурата в услуга на бизнеса
Мярка
Интервенции
ПРСР
ОП
ОПК
ОП
ОП
Други Потенциа
РЧР
РР
АК
лни
бенефици
енти
Ц1. Подобряване М1.
1. Актуализиране на проектите и използване
ПО
Община,
на
Проактивни
4
НПО,
на възможностите на ОП за финансиране
инфраструктурат действия на
юридическ
на инфраструктурни подобрения.
а, необходима за местната власт 2. Привличане на държавни и частни
ии
развитието на
за решаване
физически
институции за изпълнение на конкретни
местната
на
инфраструктурни проекти.
лица,
икономика
проблемите
3. Подобряване на комуникационната
коопераци
на
инфраструктура чрез публично – частно
и,
инфраструкту
партньорство.
читалища
рата
4. Създаване на постоянен проектен
капацитет за подготовка и управление на
външно финансиране.
1. Подобряване на уличната мрежа в Ситово
Община,
М2.
и Искра.
НПО,
Поддържане и
обновяване на 2. Привличане на местен ресурс за
юридическ
съществуваща
подобряване на уличната инфраструктура
ии
и изпълнение на един проект за населено
физически
та
място.
инфраструкту
лица,
ра
3. Подобряване на комуникационната
коопераци
инфраструктура в населените места чрез
и,
създаване на обществено- частно
читалища
партньорство в Ситово и Искра.
4. Изграждане на съществуващите и
доизграждане на нови пътища между
населените места на територията на
общината.
Цел
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М3.
Промотиране
на
енергоефекти
вни
инициативи

5. Доизграждане на канализационната мрежа
в общината.
6. Привличане на външни средства за
обновяване на техническа
инфраструктура.
1. Проучване на възможностите на
български и европейски програми за
енергийна ефективност.
2. Подготовка на проекти за кандидатстване
по „Интелигентна енергия Европа”.
3. Популяризиране на енергоспестяващи
дейности и проекти.
4. Подпомагане на малки демонстрационни
проекти за енергийна ефективност в
населените места.
5. Проактивни действия за привличане на
инвеститор за газифициране на
територията на общината.

ПО 2,
Д. 2.3.
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МСП,
община,
земеделски
производи
тели,
организаци
и на
земеделски
производи
тели,
НПО.
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VІІІ. ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ
Основните партньори в осъществяване на Стратегията на местното икономическо
развитие на Община Ситово са:
 Частният бизнес – надежден икономически партньор - ролята на частния
бизнес за развитието на общината и за реализиране на стратегията за
устойчиво интегрирано развитие е от особено значение. Бизнесът е
основният икономически партньор при изпълнението на стратегията.
Партньорството обаче действа в определени институционални, фискални и
инфраструктурни условия, които могат да са предмет на общински решения.
 Общинската администрация – основен поддръжник, с ключова роля по
отношение на следните области:
•

влияние върху икономическата среда /чрез местни данъци и такси/;

•

насърчаване на частния бизнес чрез инвестиции в публичната
инфраструктура;

•

пряко участие в отделни проекти, в които е ангажирана общинска
собственост и които могат да бъдат основа за публично-частни
партньорства;

•

предоставяне на качествени публични услуги, които да бъдат
убедителен аргумент в полза на ясни и прозрачни отношения между
бизнеса, гражданството и общинската администрация.

 Консултативни органи на принципа на партньорството, които активно
участват в планирането, програмирането, наблюдението и оценката в
областта на прилагане на политиката за регионално и местно развитие, чиито
решения имат силно въздействие върху местните политики.
•

Регионалният съвет за развитие, който обсъжда и съгласува
Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране в
т.ч. и оценява инициативите на общините за регионално и местно
развитие. Този орган е изграден на ниво, съответстващо на Ниво 2 от
класификацията на европейските региони (NUTS), възприета от
Евростат.
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Областният съвет за развитие, който обсъжда и приема Областна
стратегия на област Силистра 2005-2015 г., като също така оценява
инициативите на общините, регионалните агенции, гражданските
сдружения и неправителствените организации, свързани със
стратегията за развитие на областта. Областният съвет за развитие е
изграден на ниво, съответстващо на Ниво 3 от класификацията на
европейските региони (NUTS).

 Социалните партньори в лицето на професионалните сдружения и
неправителствените организации - професионалните сдружения и
организации и неправителствените организации, действащи в Община
Ситово, имат водеща роля при реализацията на Стратегията за местно
икономическо развитие. Неправителствените организации /НПО/ като
юридически лица с нестопанска цел чрез осъществяването на конкретни
проекти работят за защита на гражданските интереси и местното развитие. Те
са естествен партньор на местните власти, бизнес и медии и имат съществена
роля при изработването и реализацията на стратегията за интегрирано
местно развитие.
Предимство на НПО е постоянното взаимодействие с граждански групи и
доброто познаване на местните проблеми. Неправителствените организации
могат да привличат вниманието на общността към определени теми като
предизвикват дебат, предоставят допълнителни знания и умения,
мобилизират гражданско участие и обществена подкрепа, които са
изключително важни за успешното осъществяване на целите на развитието.
Изключително важно за осъществяването на стратегията за местно
икономическо развитие и на планираните интервенции е да се използват
ресурсите и влиянието на тези организации в местната общност, да се
подпомага развитието на капацитета им и появата на нови и устойчиви
граждански сдружения.

