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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Дулово за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на 

територията на общината. Планът определя в средносрочен план общата рамка и 

насоките за развитие на общината, които съответстват на целите и приоритетите на по-

високите нива и които обуславят постигането на устойчивост в развитието на 

общинската териториална и местна общност.  

Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитие през новия 

програмен период, т.е. ОПР определя стратегическата рамка, като интегрира 

икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на желания 

устойчив и балансиран растеж на територията на общината. Документът отразява новите 

политически директиви на ЕС за интегриран подход в планирането, ориентиран към 

използване на потенциалите и залагащ на партньорства, пространствена и времева 

координация, както и концентрация върху ограничен брой подбрани приоритети в 

условията на световната криза. 

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 

Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване 

на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии 

за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със 

Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството.  

В съответствие с изискванията на Методическите указания, Общинският план за 

развитие на община Дулово за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в 

документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална 

стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено 

развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на СЦР за 2014-2020 г. и ОСР на област 

Силистра).     

Общинският план за развитие на община Дулово като стратегически документ 

обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани 

общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво 

развитие.     
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Следвайки принципа за приемственост, новият ОПР запазва стратегическата 

насоченост на ОПР 2007-2013, като го надгражда с цели и приоритети, гарантиращи 

съответен принос на община Дулово към регионалните и националните ангажименти по 

стратегията „Европа 2020”, както и покритие на финансируемите мерки по новия пакет 

оперативни програми.    

При съставянето на ОПР 2014-2020 са отчетени следните принципни изисквания, 

които реално отразяват протичащите процеси в общината: 

 Степен на въздействие на демографското, социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие на територията, което активизира или задържа 

местното развитие; 

 Координираност и съответствие, които гарантират, че стратегическият документ 

е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 

нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство и опазването на околната среда за територията на общината; 

 Активно включване на заинтересованите страни, което цели да повиши 

устойчивостта на взетите решения, както и да осигури широка обществена 

подкрепа за ефективна реализация на планираните проектни инициативи.  

 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на 

съгласуваност на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално 

и областно ниво. Тези документи са: 

Стратегия „Европа 2020“  

„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС и нейната цел се простира 

отвъд преодоляването на кризата до отстраняването на недостатъците на настоящия 

модел на растеж, като се създадат условия за различен тип – по-интелигентен, по-

устойчив и по-приобщаващ.  

Пет са определените основни цели, които трябва да бъдат постигнати в ЕС до 2020 г. 

Те са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; 

социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата / енергетиката. От тези 

пет цели са изведени седем ключови инициативи, оформящи рамка, чрез която ЕС и 

националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи 

приоритетите на „Европа 2020“ - иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, 

промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите. 
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Очаква се стратегия „Европа 2020“ да има успех само ако усилията, които се полагат 

са не само на равнище ЕС, но и на национално. На равнище Европейски съюз се вземат 

решения, които са важни за доизграждане на единния пазар на услуги, енергия и цифрови 

продукти и за инвестиции в основни трансгранични връзки. На национално равнище 

трябва да бъдат взети мерки за улесняване развитието на конкурентноспособен бизнес и 

създаване на работни места. Тези усилия ще имат желаното въздействие върху растежа 

и работните места само, ако са съвместни и координирани.    

Националната програма за развитие: „България 2020“ 

Националната програма за развитие: „България 2020“ (НПР България 2020) е 

водещият програмен и стратегически документ, който конкретизира целите на 

политиките за развитие на страната до 2020 г.  

Визията, целите и приоритетите на НПР България 2020 са дефинирани на базата на 

предварително изготвен за целите на програмата социално-икономически анализ, както 

и на получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от 

изработването на документа. Постигането на ускорен икономически растеж и 

повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и 

дългосрочен план се базира на формулираните цели на правителствените политики.  

НПР България 2020 е в съответствие с поетите от България ангажименти на 

европейско и международно ниво и е основа за националните решения за растеж. Той е 

в съответствие с ангажиментите на България, но въплъщава стремежа на държавата за 

избор на национален път за напредък.  

НПР България 2020 се стреми към равностойно разглеждане на факторите за 

икономическо развитие, като същевременно се стреми към приоритизиране и 

фокусиране върху някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори – 

човешки капитал, заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и 

информационни системи.  

В НПР България 2020 има заложени три стратегически цели и осем приоритета, които 

са определени на база на проведените социално-икономически анализи и финансови 

прогнози и чрез които се мотивира визията на програмата.  

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и играе важна роля за постигане на 

съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за 
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регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано 

развитие на районите. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните 

политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. 

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между 

целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и 

стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен 

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на 

националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено 

ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия 

за регионално развитие 2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото ни 

законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво 

пространствено, икономическо и социално развитие. 

НКПР изтъква важността на успешната териториална интеграция на страната ни в 

европейското пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и 

културни оси и свързването им с международни коридори. Акцент се поставя върху 

постигането и поддържането на умерено полицентричната мрежа от градове, 

предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и 

периферните райони. 

Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020    

В РПР на СЦР икономическото, социалното и териториалното сближаване са 

разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната 

интегрирана концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е 

разгледана визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, 

приоритети и специфични дейности, изброени са примерни допустими дейности за 

изпълнение на специфичните цели. В рамките на плана е представено индикативното 

разпределение на ресурсите по стратегически цели и приоритети. РПР на СЦР е 

ориентиран към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” с активното участие 

на регионите, и в същото време със засилен акцент за териториалното сътрудничество и 

подход, изискващ резултати и добавена стойност. 

Областна стратегия за развитие на област Силистра 2014-2020 
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Областната стратегия за развитие очертава рамката на Общинския план за развитие. 

ОСР на Област Силистра за периода 2014-2020 се основава на приемствеността в 

стратегическото планиране, формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в 

синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020“.  
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2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 
 

2.1. Обща характеристика 

 

Местоположение, граници и обхват  

Община Дулово е разположена в източната част на Дунавската равнина и обхваща 

част от най-северната част на Лудогорието. Намира се в границите на Северен централен 

район за планиране на България и е включена в административните граници на област 

Силистра. Териториалната структура на община Дулово граничи с тези на общините: 

Главници, Ситово, Силистра, Алфатар (област Силистра), Тервел (област Добрич), 

Каолиново (област Шумен), Исперих (област Разград).  

Площта на община Дулово е 566,3 км2, като по големина се нарежда на второ място 

в област Силистра.  

В община Дулово има 27 населени места – 1 град и 26 села. Център на общината е 

град Дулово. През града преминава железопътната линия София – Силистра. 

Селата са Боил, Черковна, Черник, Чернолик, Долец, Грънчарово, Колобър, Козяк, 

Межден, Окорш, Орешене, Овен, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, 

Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Върбино, Водно, Вокил, Яребица, Златоклас. 

Релеф  

Територията на общината се характеризира с предимно равнинен релеф, пресечен от 

суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Формите на релефа имат 

малка абсолютна височина и малка разлика между височините на отделните обекти – 

равнини, низини и полета. Преобладаващата надморска височина е между 150-250 м. 

Климат  

Община Дулово попада в умереноконтиненталната климатична област и има 

континентален характер на климата. За него са характерни студена зима и топло лято, 

голяма годишна температурна амплитуда, добре проявен пролетно-летен валежен 

максимум и зимен минимум на валежите, като ежегодно се образува сравнително 

устойчива снежна покривка. 

Средната температура на въздуха през юли за територията на общината е между 22-

23°С. Средната януарска температура на въздуха е между 0-(-1)°С. Средната годишна 

температура е около 12,8°С. 
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Годишната сума на валежите е между 400-500 мм. Най-много валежи падат в 

началото на лятото (май-юни), а най-малко в края на зимата (февруари). Често срещани 

са и засушаванията в края на лятото и ранната есен, което налага изкуственото напояване 

на земеделските площи. 

Поради равнинния характер на територията годишния брой на дните със снежна 

покривка, може да стигне до 80. 

Води и водни ресурси  

На територията на община Дулово липсват повърхностни води. В населените места 

има изградени водоеми, в които се събира предимно дъждовна вода и чрез нея се 

снабдява с вода земеделието и се извършва водопой на животните. 

Почви  

Преобладаващите почви в района на община Дулово, които заемат близо 90% от 

обработваемата земя, са излужени черноземи. Те са образувани върху карбонатни скали 

при наличието на тревна растителност. 

Има незначително количество на тъмносиви горски почви, които са преходни между 

черноземите и сивите почви. Те се отличават с високо естествено плодородие (около 4% 

хумус). Образувани са върху карбонатни материали. 

Растителен и животински свят 

Районите обхванати от горски масиви са с площ 144 634 дка, което е около 25% 

от територията на общината. Растителните пояси са представени предимно от цер, 

благун, дъб, граница и др., на места има наличие и на обикновен горун, обикновен габър 

и др. Допълнително са внесени иглолистни насаждения, които са използвани при 

оформяне на междуселищното пространство. 

Основният тип растителност за тази територия е широколистна листопадна. Главни 

представители са дървесните съобщества с преобладаване на широколистните 

летнозелени видове като летен дъб, обикновен горун, обикновен габър, обикновен бук, 

цера, благун и др. Храстовите и тревисти съобщества са предимно с производствен 

характер: обикновена леска, смрадлика, люляк, ливадна власатка, ливадна класица. Този 

тип растителност формира основната част от растителната покривка на страната. 

Община Дулово попада в Дунавски район, който е част от Палеарктичната зоогеографска 

област. Специфичните физикогеографски условия са довели до формирането на богата и 

многообразна фауна. Срещат се типичните представители за този географски район като: 

благороден елен, сърна, дива свиня, фазан, гугутка, таралеж, заек, лисица, гущер, смок и 

др. 
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От  ловните бозайници се срещат дивата свиня и на някои места благороден елен. 

Полезни изкопаеми 

Община Дулово е бедна на полезни изкопаеми. Има разкрити находища само на 

каолин, които все още не са влезли в експлоатация. Каолинът се среща под формата на 

лещовидни тела, разположени в карстови форми и покрити с льос. Той е основната 

суровина за порцеланово-фаянсовата промишленост. 

Находища за кариерно добиване на кредни меки декоративни варовици за облицовка 

има в района на с. Златоклас. 

2.2. Икономическо развитие  

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

Икономическото развитие на община Дулово се базира на основните сравнителни 

предимства на територията, като в същото време се влияе от икономическата обстановка 

в страната и чужбина. Тези фактори определят инвестиционната активност, 

предприемачеството и пазара на труда. 

Инвестиционната активност след 2007г. е ниска, което е свързано с икономическата 

криза. В област Силистра и в община Дулово в частност липсва висок инвестиционен 

интерес, както от вътрешни, така и от външни предприемачи.  

По данни от Областната стратегия за развитие на област Силистра за периода 2014-

2020 г. общият размер на инвестициите в областта през 2007-2011 г. е 753 350 хил.лв. 

Размерът на преките чужди инвестиции намалява от 21 065.9 хил.евро през 2007 г. на 

7676.3 хил. евро през 2011 г. По общини най-висок дял на средствата за придобиване на 

дълготрайни материални активи са вложени в община Силистра – 435 664 хил.лв. или 

58%. В останалите общини делът на инвестициите е най-висок в Дулово - 13%, а най-

нисък в Ситово – 5% (фиг. 1). Размерът на преките чуждестранни инвестиции в община 

Дулово е около 1 млн. лв. през 2011 г.  
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Фигура 1 Общ дял на инвестициите за 2007-2011 г., Източник: ОСР на област Силистра 2014-

2020 

  

Произведеният БВП за област Силистра към 2011г. година е 612 млн. лв., като е най-

ниският в Северен централен район и формира едва 8% от този на страната. За периода 

2000-2011 година произведеният БВП на човек от населението на района е нараснал 

двойно като от 2 396 лв. през 2000 до 5145 лв./ч през 2011 г. Стойностите остават двойно 

по-ниски от средните за страната (10 248 лв./ч), а темповете на растеж изпреварват само 

тези на областите Кюстендил и на Сливен.   

По данни от ОСР на област Силистра 2014-2020 през 2011 г. в областта функционират 

3801 предприятия от нефинансовия сектор или 1% от тези в страната. Заетите лица в тях, 

които са 35 438, се разпределят по общини с най-висок дял в Силистра – 53,1%, следвани 

от общините Дулово - 20%, Тутракан – 12,4%, Главиница – 6,8%, Ситово – 3,4%, 

Кайнарджа и Алфатар – 2,2%. 

Произведената продукция на жител от населението в община Дулово е между 3 и 4 

хил. лв./жител, което, заедно с общините Главиница и Кайнарджа, поддържа най-ниски 

стойности в района. 

Предприятията в общината са предимно микропредприятия с до 9 заети. В общината 

работят 7 средни фирми със заети от 50 до 249 души.  

В община Дулово най-добре развити са селското стопанство, хранително-вкусовата 

и леката промишленост и машиностроенето, както и транспортните услуги.  

Преработващата промишленост е съсредоточена в град Дулово, а в селата в общината 

се развива предимно земеделие.  

Изоставането на развитието на област Силистра и община Дулово спрямо останалите 

области и общини в страната се дължи на комплекс от фактори, които са се наслагвали 

7%
8%

13%

2%

58%

5% 7%

Алфатар Главиница Дулово Кайнарджа

Силистра Ситово Тутракан
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във времето и са формирали сложна социално-икономическа обстановка. Потенциалът 

за икономическо развитие на община Дулово е свързан основно с развитието на 

земеделието и на преработващата промишленост. Благоприятните природо-климатични 

условия и традициите в сектор земеделие са основа за развитие на преработваща 

промишленост на база местна продукция. Към настоящия момент устойчивостта в 

развитието на икономическите сектори не е стабилна, поради което за общината са 

присъщи проблеми като обезлюдяване, безработица, бедност и др. За да се постигне 

устойчивост следва да се оползотворят максимално природните условия, транспортно-

комуникационните връзки на района, да се повиши добавената стойност на продукцията 

чрез подобряване на МТБ и внедряване на НИРД в производството.  

 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПО СЕКТОРИ 

Земеделие  

Община Дулово се намира в район с благоприятни почвено-климатични условия за 

развитие на земеделие. Стопанисваната земя в община Дулово е 374 851 декара, което 

представлява близо 70% от площта на общината (източник: ОДЗ Силистра). Делът на 

реално използваните обработваеми площи също е много по-висок (над 80%) поради 

леснодостъпната и плодородна земя, която облагодетелства уедрен модел на 

селскостопанската дейност при основните култури. В общината няма поливни площи. 

 

ОБЩИНА Алфатар Главиница Дулово Кайнарджа Силистра Ситово Тутракан 

Общо 

стопанисвана 

земя 

Дворни места 3536 7368 9349 3549 13688 5975 6321 49786 

Други трайни 

насаждения 135 73 93 26 735 505 1179 2745 

Естествени 

пасища  19 71 571 186 2092 11530 199 14670 

Лозови 

насаждения   837 26 1133 5458 392 904 8750 

Обработваеми 

земи 102269 259841 312902 156708 284689 156693 246347 1519449 

Овощни 

насаждения 1449 2804 6006 328 6490 5997 4147 27220 

Пасища, мери 

и ливади 11016 20011 32505 27173 23088 3738 22779 140309 
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Смесено 

земеползване 2176 7404 10429 4082 12109 5662 9404 51265 

Трайни 

насаждения 2230 2907 2970 2257 2318 2039 6068 20789 

Обща сума 122830 301316 374851 195442 350667 192530 297348 1834983 

Таблица 1. Справка за стопанисваната земя по физическите блокове извлечена от 

интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) за 2012 г., Източник: ОДЗ 

Силистра 

Община Дулово заема водещо място в област Силистра по дял на обработваеми земи 

– 20,6%, както и по дял на пасища, мери и ливади – 23% от тези на областта. На трето 

място в границите на общината са териториите със смесено земеползване. Това 

разпределение на стопанисваната земя е предпоставка за активно развитие на високо 

качествено растениевъдство и животновъдство. 

Растениевъдство  

Основните земеделски култури, които се отглеждат в община Дулово, са зърнено-

житните, овощни и тютюн. В землищата на общините Дулово, Главиница и Силистра са 

разположени повечето кайсиеви масиви в областта. 

Тютюнопроизводството е застъпено в общините Дулово, Главиница, Ситово и 

Тутракан. Общият размер на реколтираните площи силно намалява и през 2012 г. е 7500 

дка, при намален среден добив 174 кг/дка от тютюн „Ориенталски” и 135 кг/дка от сорта 

„Бърлей”. Ниските изкупни цени, ограничените квоти и свитите пазари за тези сортове 

правят зависимостта от това производство твърде рискова в средносрочен и дори в 

близък план. Внедряването на алтернативни култури, производства и дейности е 

стратегически важно за заетостта и развитието на зависимите местни общности.  

Община 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Силистра 745 784 774 587 527 81 

Алфатар 91 110 124 91 84 231 

Главиница 312 402 405 281 227 539 

Дулово 668 1 060 948 588 497 106 

Кайнарджа 255 214 162 123 109 560 

Ситово 297 314 277 227 186 185 

Тутракан 447 502 495 405 363 357 

 Общо 2 815 3 386 3 185 2 302 1 993 2 060 

Таблица 2. Регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските производители към м. декември 2012, Източник: 

ОДЗ Силистра 
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През 2008 г. се наблюдава рязко увеличение на броя на земеделските производители 

в община Дулово с 37% в сравнение с 2007г. От 2009г. се наблюдава спад в броя им, като 

към края на 2012г. техният брой е 106. 

Развитието на зърнопроизводството е обвързано с наличието на складови бази на 

територията на общината. Развива се също и търговията и превозът на селскостопански 

продукти. 

Въпреки напредъкът в развитието на растениевъдството, необходими са 

допълнителни усилия за постигането на устойчивост на сектора, което е свързано най-

вече с внедряване на НИРД, развитие на биоземеделие, обвързване на растениевъдството 

с преработващата промишленост, откриване на нови пазари и др.  

 

Животновъдство   

Богатата фуражна база и традицията в поддържане на племенни стада са 

предпоставка за развитието на животновъдството в община Дулово.  

В отрасловата структура на животновъдството говедовъдството, биволовъдството, 

овцевъдството и козевъдството се развиват главно в частните земеделски стопанства. 

Пазарно ориентирано е предимно свиневъдството. Птицевъдството като традиционен 

отрасъл е добре развито, макар че през последните години се наблюдава редукция. 

Развиват се зайцевъдството и пчеларството.  

Община Дулово заема водещо място в област Силистра по говедовъдни обекти 

(63,7%) и отглеждани говеда (35,8%), овцевъдни обекти (49%) и отглеждани овце 

(32,8%). 

 

  Силистра Тутракан Главиница Дулово Ситово Кайнарджа Алфатар Общо 

Говедовъдни обекти 139 221 450 1943 108 129 60 3050 

Говеда - общо 1151 1688 2050 5050 1363 1834 949 14085 

Биволов.обекти 2 0 2 5 0 0 0 9 

Биволи - общо 120 0 18 5 0 0 0 143 

Овцевъдни обекти 655 329 1200 2897 193 235 400 5909 

Овце - общо 13398 7791 8097 19560 3332 4269 3228 59675 

Козевъдни обекти 267 69 241 677 159 68 83 1564 

Кози - общо 1442 1067 689 1822 850 2506 913 9289 
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Свиневъдни обекти          

Промишлени ферми 2 0 0 0 2 0 0 4 

тип "А" 1 0 0 0 0 0 0 1 

тип "Б" 1 5 6 0 0 0 1 13 

задни дворове 154 123 135 181 106 34 24 757 

Свине - общо  567 269 327 305 7201 69 88 8826 

Обекти за ЕК 638 740 849 2061 410 273 160 5131 

Еднокопитни-общо 703 740 861 1976 516 281 160 5237 

Птицевъдни обекти          

промишлени 4 1 2 0 1 0 2 10 

задни дворове 2219 1190 2420 3773 2305 1150 586 13643 

Птици общо 44479 28821 76000 64040 36000 14931 41250 305521 

Регистрирани 

пчелини 126 146 55 41 87 48 39 542 

Пчелни семейства-

общо 6057 8283 6002 2822 4740 3458 3230 34592 

Таблица 3. Вид и брой животновъдни обекти на територията на област Силистра, 2012 г., 

Източник: ОСР на област Силистра 2014-2020г. 

 

Традиционно в област Силистра се развива и пчеларството, но и там се наблюдава 

намаление на броя на пчелните семейства - с 1160 броя спрямо 2010 г. Най-силно е 

намалението в общините Дулово, Алфатар и Тутракан. Увеличен е техният брой в 

община Силистра и Главиница. 

 

Промишленост  

Община Силистра концентрира около 80% от промишлеността на областта. На второ 

място се нарежда община Дулово. На територията на общината работещите предприятия 

са от сферата на  леката и хранително-вкусова промишленост, строителството, 

търговията и услугите. Изключително висок е делът на микро и малките предприятия - 

99% от общия брой. 
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Добивната промишленост е представена от добива на кариерни материали и др. 

Разработването на каолиновите находища в района на гр. Дулово в следващите години 

ще увеличи значението на този подотрасъл в промишленото производство на областта. 

Преработващата промишленост е обвързана със селското стопанство. Развива се 

хранително-вкусовата промишленост, която е представена предимно от малки семейни 

фирми. Функционират хлебозаводи и сладкарски цехове, които са разположени както в 

град Дулово, така и в селата в общината. 

Леката промишленост е свързана предимно с шивашката промишленост. 

Чуждестранна инвестиция е направена в шивашкия цел в с. Руйно, като са отворени нови 

работни места за населението от общината и извън нея.  

Характерно за общината е, че промишлеността е съсредоточена основно в град 

Дулово. Пътният възел, който се е образувал при жп гарата и преминаващият 

първокласен път, осигуряващи връзка със Силистра на север и с Шумен и Разград на юг, 

е притегателен център за позиционирането на промишлени мощности. В резултат там се 

е сформирала южната промишлена зона на града.  

Услуги 

Третичният сектор е представен предимно от транспортни и търговски услуги. 

Търговски обекти са концентрирани в централните части на населените места.  

Туризъм  

Туризмът в община Дулово е слабо развит.  

Предпоставка за развитие на сектор туризъм е културно-историческото наследство 

на община Дулово. Останки от средновековни крепости са открити при селата Скала, 

Руйно и Окорш. В историческа местност „Аязмото“ край с. Руйно има средновековна 

българска крепост от IX-XI век.  

Старинни селски къщи се намират в централната част на с. Върбино. Построени са в 

края на XIX век и началото на XX век. Представляват типични добруджански къщи с 

чардаци, с високи зидани дувари и кичести овощни дръвчета. Селото предлага идеална 

възможност за селски туризъм. В близост се намират гъсти вековни гори. 

Обекти, които биха представлявали интерес за туристи са: 

 Мраморна колона с надпис на арабски език. Колоната се намира в двора на 

джамията в с. Грънчарово; 

 Селищна могила в парк „Жажда“. Разположена е на 1км. на север от центъра на 

гр. Дулово; 

 Източноправославна църква „Св.Георги Победоносец“; 
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 Исторически музей с галерия. Историческият музей е открит през 1998г. в гр. 

Дулово. Разполага с над две хиляди фондови единици (експонати) в 4 отдела: 

Археология, Етнография, Нова и най-нова история и галерия. 

 

Изводи: 

В община Дулово най-добре развити са земеделието, хранително-вкусовата и леката 

промишленост, машиностроенето, както и транспортните услуги. 

Най-перспективният отрасъл в общината е селското стопанство, и то 

растениевъдството, което отбелязва напредък. Необходими са допълнителни усилия за 

постигането на устойчивост на сектора, което е свързано най-вече с внедряване на НИРД, 

развитие на биоземеделие, обвързване на растениевъдството с преработващата 

промишленост, обновяване и преструктуриране на продуктовата и пазарна ориентация и 

др. 

2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 
 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

Брой и гъстота на населението, полова структура  

Към 31.12.2013г. населението на община Дулово наброява 28 077 души, което 

представлява 24% от населението на област Силистра. В рамките на област Силистра 

общината заема второ място по брой на населението. 

 

Фигура 2. Население в област Силистра към 31.12.2012 г. по общини (%), Източник: НСИ 
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По отношение на половата структура, на територията на общината преобладават 

жените (50,2%) над мъжете (49,8%) при населението в градовете, като същата тенденция 

се запазва в област Силистра и страната. Броят на мъжете превишава този на жените в 

селата на общината, областта и страната.  

 

   Общо В градовете В селата 

 всичко    мъже    жени  всичко мъже  жени всичко  мъже  жени 

Общо за 

страната 

7245677 3524945 3720732 5291675 2555342 2736333 1954002 969603 984399 

Област 

Силистра 

116038 57337 58701 52118 25273 26845 63920 32064 31856 

Община 

Дулово 

28077 13986 14091 6447 3193 3254 21630 10793 10837 

Таблица 4. Население към 31.12.2013 г. по местоживеене и пол, Източник: НСИ 

 

Община Дулово е съставена от 27 населени места, от които един град – Дулово, и 26 

села. В град Дулово живеят 6447 души. Разпределението на градско и селско население 

е 23:77 процента. 

 2010 2011 2012 2013 

Общо  28634 28259 28215 28077 

 Мъже 14038 14096 14077 13986 

 Жени  14596 14163 14138 14091  

В градовете  6568 6528 6509 6447 

 Мъже  3173 3255 3241 3193 

 Жени  3395 3273 3268 3254 

В селата  22066 21731 21706 21630 

 Мъже  10865 10841 10836 10793 

 Жени  11201 10890 10870 10837 

Таблица 5. Население на община Дулово по местоживеене и пол, Източник: НСИ 

 

За периода 2010-2013 години се наблюдава намаление в броя на населението в град 

Дулото и селата от общината. 

По данни от преброяването на населението през 2011г., броят на населението по 

населени места в община Дулово е както следва:   
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Община  

Населени места 

Общо Населени места Общо  

Община ДУЛОВО 26142 С.ОРЕШЕНЕ 375 

ГР.ДУЛОВО 6057 С.ПАИСИЕВО 820 

С.БОИЛ 833 С.ПОЛКОВНИК 

ТАСЛАКОВО 
376 

С.ВОДНО 828 С.ПОРОЙНО 1007 

С.ВОКИЛ 1127 С.ПРАВДА 1618 

С.ВЪРБИНО 61 С.ПРОХЛАДА 236 

С.ГРЪНЧАРОВО 457 С.РАЗДЕЛ 574 

С.ДОЛЕЦ 451 С.РУЙНО 837 

С.ЗЛАТОКЛАС 581 С.СЕКУЛОВО 756 

С.КОЗЯК 281 С.СКАЛА 187 

С.КОЛОБЪР 484 С.ЧЕРКОВНА 491 

С.МЕЖДЕН 602 С.ЧЕРНИК 2149 

С.ОВЕН 925 С.ЧЕРНОЛИК 1299 

С.ОКОРШ 1389 С.ЯРЕБИЦА 1341 

Таблица 6 Брой на населението в община Дулово по населени места, 2011 г., Източник: НСИ 

Големи села с население над 1000 души са 7 – Вокил, Окорш, Поройно, Правда, 

Черник, Чернолик, Яребица; средни села с от 500 до 1000 жители са 9 бр. В 10 села 

живеят под 500 души, под 100 жители има само село Върбино. 

Гъстотата на населението в община Дулово е 49,6 д/кв.км. Стойността на показателя 

е по-висока от тази за област Силистра (41,6 д/кв.км) и страната (около 37д/кв.км.).  

 

Възрастовата структура на населението  

Възрастовата структура изразява разпределението на населението по обхват на 

възрастовите групи, което има важно значение за участието му в трудовия процес, 

естественото възпроизводство и репродуктивни способности. 

Населението на община Дулово има регресивен тип възпроизводство, тъй като 

поколението на прародителите (население на 50 и повече навършени години) надвишава 

поколението на децата (население по 0-14 години). 

Формирането на трудоспособния контингент (лица от начална до пределна трудова 

възраст според българското законодателство) зависи пряко от възрастовата структура на 

населението. 
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Показатели 2010 2011 2012 

Област Силистра 

Население – общо  125827 118433 117214 

Под трудоспособна възраст 18153 16731 16591 

В трудоспособна възраст 77471 70926 70231 

Над трудоспособна възраст 30203 30776 30392 

Община Дулово 

Население – общо  28634 28259 28215 

Под трудоспособна възраст 4943 4790 4834 

В трудоспособна възраст 17829 17412 17368 

Над трудоспособна възраст 5862 6057 6013 

Таблица 7 Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12., Източник: НСИ 

През 2012г. разпределението на населението в община Дулово с оглед 

трудоспособност е както следва: дял на населението в под трудоспособна възраст – 

17,1%, население в трудоспособна възраст – 61,6% и население в над трудоспособна 

възраст – 21,3%. Данните показват, че населението в над трудоспособна възраст 

превишава това в под трудоспособна възраст – ситуация, характерна са областта и 

страната и значеща натрупване на население във високите възрастови групи.  

Отнесено към област Силистра, населението на община Дулово формира 29% от 

населението в под трудоспособна възраст на областта, 24,7% от населението в 

трудоспособна възраст и 19,8% от населението в над трудоспособна възраст. 

 

 

Таблица 8 Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2012 г. в област 

Силистра по общини 
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На ниво област най-голям дял население в под трудоспособна възраст има в община 

Кайнарджа. Община Дулово е на второ място по този показател. Също на второ място е 

по дял на население в над трудоспособна възраст. 

 

Образователна структура на населението 

По данни от преброяването на населението през 2011г. 6,8% от населението в община 

Дулово е със завършено висше образование. Стойността на показателя е по-ниска от тази 

за област Силистра (11,8%) и страната (19,6%). Средно образование имат 28,5% от 

населението, отново стойността е по-ниска средната за областта (36,9%) и страната 

(43,4%). Висок дял от населението е с основно – 36,5% и начално образование – 14,6%.  

Области 

Общини 

Населени места 

Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете (до 7 

години 

вкл., което 

още не 

посещава 

училище) 

ОБЩО ЗА 

СТРАНАТА 

6891177 1348650 2990424 1591348 536686 328803 80963 14303 

СИЛИСТРА 112168 13288 41428 33930 13650 6816 2845 211 

ДУЛОВО 26142 1773 7454 9535 3826 2183 1305 66 

ГР.ДУЛОВО 6057 1003 2325 1421 675 364 246 23 

С.БОИЛ 833 42 235 338 132 62 24 - 

С.ВОДНО 828 12 187 396 127 80 25 .. 

С.ВОКИЛ 1127 42 279 521 143 80 61 .. 

С.ВЪРБИНО 61 - 12 31 14 4 - - 

С.ГРЪНЧАРОВО 457 24 155 143 78 42 14 .. 

С.ДОЛЕЦ 451 9 73 180 95 48 44 .. 

С.ЗЛАТОКЛАС 581 22 121 199 106 92 37 4 

С.КОЗЯК 281 .. 45 155 29 35 14 .. 

С.КОЛОБЪР 484 27 126 201 65 50 15 - 

С.МЕЖДЕН 602 27 192 241 86 35 20 .. 

С.ОВЕН 925 38 200 448 130 65 43 .. 

С.ОКОРШ 1389 95 489 504 185 68 46 .. 

С.ОРЕШЕНЕ 375 17 101 166 31 47 13 - 

С.ПАИСИЕВО 820 52 260 323 124 38 23 - 

С.ПОЛКОВНИК 

ТАСЛАКОВО 

376 8 79 198 32 34 24 .. 

С.ПОРОЙНО 1007 15 156 311 328 114 78 5 
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С.ПРАВДА 1618 51 386 584 260 167 162 8 

С.ПРОХЛАДА 236 3 33 135 43 19 .. .. 

С.РАЗДЕЛ 574 20 165 251 79 36 23 - 

С.РУЙНО 837 27 249 382 87 80 12 - 

С.СЕКУЛОВО 756 26 110 287 180 101 50 .. 

С.СКАЛА 187 4 42 75 34 20 12 - 

С.ЧЕРКОВНА 491 4 69 113 117 141 44 3 

С.ЧЕРНИК 2149 95 606 907 271 147 121 .. 

С.ЧЕРНОЛИК 1299 54 334 498 220 100 89 4 

С.ЯРЕБИЦА 1341 54 425 527 155 114 63 3 

Таблица 9 Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено 

образование към 01.02.2011 г., Източник: НСИ 

Етническа структура 

Етническата структура влияе върху поведението и репродуктивната нагласа на 

населението. По данни от преброяването на населението през 2011г. относителният дял 

на българската етническа група на населението в община Дулово е 17,8% от населението, 

отговорило на въпроса за етническа принадлежност. Стойността на този показател е по-

ниска в сравнение с област Силистра (57,4%) и страната (84,8%). Най-многобройна е 

турската етническа група в община Дулово, като към нея са се определили 70,4% от 

лицата, отговорили на въпроса. Наблюдава се почти двойно по-висок дял на ромската 

етническа група спрямо стойностите за областта и страната.  

 

 Българска Турска Ромска Друга 

Р България 84,8 8,8 4,9 0,7 

Област Силистра 57,4 36,1 5,1 0,9 

Община Дулово 17,8 70,4 9,2 1,8 

Таблица 10 Етническа структура на населението, 2011г., Източник: НСИ 

 

Населени места с преобладаващо население от българска етническа група са 

гр.Дулово и селата Грънчарово и Секулово. Наблюдава се струпване на население от 

ромска етническа група в селата Поройно, Правда, Секулово, Черковна. В селата Козяк 

и Черковна висок дял от населението се е определило като представител на друга 

етническа група.  
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Община  

Населено място 

Лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за етническа 

принадлежност         

Етническа група Не се 

самоопределям 
българска турска ромска друга 

Община Дулово 26310 4694 18521 2417 468 210 

Гр. Дулово 5809 2946 2349 458 22 34 

С.Боил 795 6 720 64 - 5 

С.Водно 637 14 620 - - 3 

С.Вокил 1139 13 1125 .. .. .. 

С.Върбино 63 60 .. .. - .. 

С.Грънчарово 477 249 225 .. .. .. 

С.Долец 493 .. 381 101 3 6 

С.Златоклас 587 18 443 124 .. .. 

С.Козяк 325 44 .. .. 278 .. 

С.Колобър 495 - 495 - - - 

С.Межден 632 273 275 54 30 - 

С.Овен 992 .. 990 - - - 

С.Окорш 1445 470 966 4 .. .. 

С.Орешене 395 - 395 - - - 

С.Паисиево 806 41 762 3 - - 

С.Полковник 

Таслаково 

378 .. 376 - .. .. 

С.Поройно 1083 9 585 453 - 36 

С.Правда 1730 42 1397 289 .. .. 

С.Прохлада 236 68 108 56 - 4 

С.Раздел 525 4 521 - - - 

С.Руйно 886 - 884 .. .. .. 

С.Секулово 707 205 183 220 - 99 

С.Скала 198 75 121 .. .. .. 

С.Черковна 569 .. 48 364 128 .. 

С.Черник 2170 95 2007 58 - 10 

С.Чернолик 1305 27 1115 163 - - 

С.Яребица 1433 .. 1429 - .. .. 

Таблица 11 Население по населени места и самоопределение по етническа принадлежност към 

1.02.2011 година, Източник: НСИ 
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Естествено възпроизводство 

Естественото възпроизводство на населението представлява смяна на 

поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения на този 

процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост, 

смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Измененията на тези 

стойности се намират в постоянна зависимост. Върху раждаемостта влияние оказва 

броят на браковете и разводите. Съществено значение за раждаемостта и естествения 

прираст имат също традициите, свързани с етническата и религиозната принадлежност 

на населението. Община Дулово се отличава с по-висок коефициент на раждаемост през 

2013г. в сравнение с област Силистра (8,8‰) и страната (9,2‰). 

 

Показатели Мерна единица 2010 2011 2012 2013 

Живородени Брой 333 282 329 267 

Коефициент на 

раждаемост 

Промил  11,6 10 11,7 9,5 

Умрели Брой 382 376 399 329 

Коефициент на 

смъртност 

Промил  13,3 13,3 14,1 11,7 

Естествен прираст  Брой -49 -94 -70 -62 

Коефициент на 

естествен прираст 

Промил  -1,7 -3,3 -2,4 -2,2 

Таблица 12 Демографски показатели за населението на община Дулово към 31.12, Източник: 

НСИ 

 

През периода 2020-2013 години коефициентът на раждаемост намалява, намалява 

също и коефициентът на смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата 

смъртност е процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с 

промени във възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на 

относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по-старите.  

През 2013 г. община Дулово се отличава с по-нисък коефициент на смъртност от 

областта (15,6‰) и страната (14,4‰), като това до голяма степен определя и ниския 

коефициент на отрицателен естествен прираст. Община Дулово се характеризира с 

отрицателен естествен прираст по-нисък от средния за областта (-6,8‰) и страната (-

5,2‰). Причините за това са много и разнородни. С особено значение е процесът на 

демографско остаряване на населението и отражението на този процес върху 
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демографските структури. Миграциите на населението и етническата структура също са 

от определящо значение. 

 

Механично движение на населението  

Миграциите на населението и неговото естествено движение са от определящо и 

основно значение за тенденциите в демографското развитие на конкретна територия. 

Механичният прираст през изследвания период е или отрицателен или положителен, т.е. 

не може да се очертае ясна тенденция. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Заселени - общо 446 358 367 334 

   мъже 185 160 155 120 

   жени 261 198 212 214 

Изселени - общо 623 317 341 410 

   мъже 300 138 133 167 

   жени 323 179 208 246 

Механичен прираст 

- общо 

-177 41 26 -76 

   мъже -115 22 22 -47 

   жени -62 19 4 -29 

Таблица 13 Механично движение на населението в община Дулово, 2010-2013, брой, Източник: 

НСИ 

 

В периода 2010-2013 година механичният прираст на населението варира в 

широки граници. През 2010г. той е най-нисък (-177 души), като са регистрирани най-

голям брой заселени и изселени за наблюдавания период. Положителна е стойността на 

показателя през 2011 и 2012 години. През 2013 г. отново е регистриран отрицателен 

механичен прираст. Прави впечатление, че е при заселванията, и при изселванията на 

територията на общината преобладава броят на жените. По-високият дял на изселване на 

жени ще окаже неблагоприятно влияние на процеса на възпроизводство и бъдещото 

демографско развитие на общината. 

 

 

Изводи: 
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 Наблюдава се тенденция към намаление броя на населението в град Дулово и 

селата от общината; 

 Като цяло е налице натрупване на населението в над трудоспособна възраст; 

 Сравнително висок и делът на население в трудоспособна възраст – 61,6%; 

 Нисък дял от населението в община Дулово със завършено висше образование; 

 Висок дял от населението е с основно и начално образование (над 50%);  

 По-висока раждаемост и по-ниска смъртност в сравнение с област Силистра и 

страната; 

 Непостоянна тенденция на механично движение на населението. 

 

ПАЗАР НА ТРУДА – ЗАЕТОСТ, БЕЗРАБОТИЦА 

В рамките на област Силистра най-благоприятна по отношение на възпроизводството 

и възрастовата структура на населението са общините Кайнарджа и Дулово. Този факт 

ще се отрази положително върху работната сила в тези общини. Икономически 

активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са 

заети или безработни. Броят на икономически активните лица в община Дулово 

представлява 40,9%, което е под средното за областта, но е по-високо от всички общини 

на територията на областта с изключение на община Силистра.    

Икономически активното население на общината представлява 21,2% от това на 

областта. Община Дулово заема едно от водещите места в икономическото развитие на 

областта. От друга страна икономически неактивните лица заемат 24,3% от тези за 

областта.  

Най-висок е броят и делът на заетите лица в община Силистра (53% от заетите в 

областта), следвана от Дулово (20%) и Тутракан (12%), а най-нисък – в общини Алфатар 

и Кайнарджа. Различията между отделните общини са обусловени както от тяхното 

икономическо развитие, така също и от демографските им характеристики. 

 

 Общо  Икономически активни Икономически 

неактивни 

  Общо Заети Безработни  

Общо за страната 6389298 3329683 2834834 494849 3059615 

Област Силистра 103781 45986 35888 10098 57795 

Община Дулово 23785 9733 7122 2611 14052 

Гр. Дулово 5554 2766 2105 661 2788 
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С.Боил 765 454 330 124 311 

С.Водно 750 322 231 91 428 

С.Вокил 1021 433 394 39 588 

С.Върбино 57 17 9 8 40 

С.Грънчарово 427 163 145 18 264 

С.Долец 386 181 135 46 205 

С.Златоклас 528 283 195 88 245 

С.Козяк 243 141 .. .. 102 

С.Колобър 446 141 103 38 305 

С.Межден 566 210 168 42 356 

С.Овен 856 234 148 86 622 

С.Окорш 1276 425 269 156 851 

С.Орешене 342 118 74 44 224 

С.Паисиево 763 301 213 88 462 

С.Полковник Таслаково 343 162 116 46 181 

С.Поройно 885 286 114 172 599 

С.Правда 1453 589 382 207 864 

С.Прохлада 207 40 .. .. 167 

С.Раздел 530 197 118 79 333 

С.Руйно 774 274 218 56 500 

С.Секулово 646 232 166 66 414 

С.Скала 173 104 104 - 69 

С.Черковна 419 80 40 40 339 

С.Черник 1977 711 471 240 1266 

С.Чернолик 1170 482 343 139 688 

С.Яребица 1228 387 353 34 841 

Таблица 14 Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 

01.02.2011 г., Източник: НСИ 

По данни от преброяването на населението през 2011г. 73% от населението в община 

Дулово са заети. В сравнение със стойностите за област Силистра (77,8:22.2) и страната 

(88,9:11,1) съотношението е относително неблагоприятно.  

Вследствие на кризата спадът в заетостта във възрастова група 15-64 навършени 

години при мъжете е по-голям от този при жените, което се дължи на намалението на 

заетите в сектори на икономиката, в които преобладаващо са заети мъже. Въпреки това 

заетостта сред мъжете продължава да е по-висока от тази сред жените. 
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Област / Общини 

  

Общо В градовете В селата 

Общо мъже жени Общо мъже жени Общо мъже жени 

Област Силистра 35438 19373 16065 20227 10383 9844 15211 8990 6221 

Дулово 7071 3951 3120 2072 1046 1026 4999 2905 2094 

Таблица 15 Заети лица на 15-64 навършени години по общини, местоживеене и пол, 2011 г., 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г. 

  

Общината се отличава с невисок коефициент на заетост – 36,8%, който е изчислен 

като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 

навършени години. С по-висок коефициент на заетост са общините Силистра, Тутракан 

и Алфатар.  

Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на всяка 

една административно-териториална единица. Той е изчислен като отношение на броя 

на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15-

64 навършени години. През 2012 г. община Дулово се нарежда на четвърто място в 

област Силистра по коефициент на безработица (25%), след общините Кайнарджа (43%), 

Главиница (27,4%) и Алфатар (29,9%). Това определя мерките за намаляване на 

икономически неактивното население и безработните на територията на община Дулово 

като едно от най-приоритетните направления в развитието на общината. 

 

Общини 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2012 г. - II 

полугодие 

Област Силистра 12.41 9.93 11.48 13.72 15.91 18.68 

Алфатар 19.52 15.96 12.87 20.16 23.93 29.94 

Главиница 20.53 17.2 17.02 20.86 28.22 35.84 

Дулово 15.84 13.21 13.98 17.25 20.94 25.08 

Кайнарджа 33.75 22.73 22.21 28.25 33.89 43.04 

Силистра 7.37 5.99 7.45 9.99 10.32 11.90 

Ситово 17.63 12.86 13.70 17.27 23.34 23.63 
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Общини 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2012 г. - II 

полугодие 

Тутракан 10.35 8.02 8.34 10.11 12.70 15.22 

Северен централен район 8.98 7.18 8.61 10.33 10.77 11.85 

Р България 7.75 6.31 7.59 9.47 9.67 11.03 

Таблица 16 Равнище на безработица по общини за периода 2007-2012 г., Източник: Агенция по 

заетостта 

 

През наблюдавания период 2007-2012 години равнището на безработицата е 

променливо, като най-ниска е стойността през години 2008-2009, а най-висока през 

2012г. 

Нивата на заетост и безработица до голяма степен зависят от степента на завършено 

образование или липсата на такова, също и от притежаването на професионална 

квалификация. Необходими са промени в системата на образование с посока 

съобразяване с потребностите на пазара на труда. Най-проблемни групи във възрастовата 

структура на безработните са младежите и възрастните безработни. По-високата 

квалификация и образование са предпоставка за по-добра адаптивност към изискванията 

на съвременния трудов пазар и динамично променящата се социално-икономическа 

обстановка. От друга страна безработицата сред по-ниско образованите се влияе както 

от търсенето на нискоквалифициран труд от фирмите, така също и от активната политика 

на пазара на труда, която страната ни провежда. Изменението в активността и трудовия 

статус на лицата с висше и със средно образование се влияят преди всичко от 

повишаването на търсенето на труд в реалната икономика. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В община Дулово функционират 7 детски градини, които имат свои филиали в 

различни населени места от общината:  

1) Център ЦДГ „Щастливо детство” гр.Дулово с филиал ЦДГ в с. Водно и филиал 

ЦДГ в с. Черник; 

2) Център ОДЗ „Мир” в гр.Дулово с филиал ЦДГ в с. Поройно; 

3) Център ЦДГ „Пролет” с. Паисиево с филиал ЦДГ с. Боил, филиал ЦДГ с. Долец 

и филиал ЦДГ с. Орешене; 
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4) Център ЦДГ „Пролет” с.Межден с филиал ЦДГ с. Таслаково и филиал ЦДГ с. 

Колобър; 

5) Център ЦДГ „Първи юни” с. Окорш с филиал ЦДГ с. Овен и филиал ЦДГ с. 

Вокил; 

6) Център ЦДГ „Здравец” с.Чернолик с филиал ЦДГ с. Правда, филиал ЦДГ с. 

Руйно, филиал ЦДГ с. Яребица и филиал ЦДГ с. Златоклас; 

7) Център ЦДГ „Слънце” с. Раздел с филиал ЦДГ с. Грънчарово и филиал ЦДГ с. 

Секулово. 

 

Всички детски градини са общинска собственост.  

Броят на детските градини и учителите в тях остават непроменени за наблюдаваните 

три учебни години. Нараства броят на децата, които посещават градините. 

 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детски градини 

Детски градини - общо 7 7 7 

Детски учители 85 85 85 

Деца  985 1015 1010 

Целодневни детски градини 7 7 7 

Детски учители 82 82 82 

Деца  927 961 963 

Полудневни детски градини  -  -  - 

Детски учители 3 3 3 

Деца  58 54 47 

Таблица 17 Детски градини в община Дулово, Източник: НСИ 

В община Дулово функционират 11 училища, от които 10 общо образователни 

училища и 1 професионална гимназия: 

1) СОУ„Васил Левски” в гр.Дулово; 

2) СОУ „Йордан  Йовков” в с.Окорш; 

3) СОУ „Христо Ботев” в с.Паисиево; 

4) ОУ „Хр.Смирненски” в гр.Дулово; 

5) ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с.Правда; 

6) ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с.Секулово; 
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7) ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в с.Черник; 

8) ОУ „Д-р Петър Берон” в с.Чернолик; 

9) ОУ„Васил Левски” в с.Яребица; 

10) НУ „Светлина” в с.Поройно; 

11) ПГООТ в гр. Дулово. 

Десетте общообразователни училища са общинска собственост. Професионалната 

гимназия по облекло, обслужване и транспорт е с държавно финансиране. В нея се  

обучават ученици по следните специалности: 

 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; 

 Механизация на селското стопанство; 

 Автотранспортна техника. 

В периода 2002-2008г. на територията на община Дулово са закрити 10 училища: 

1 НУ (закрито през 2002 г.), 3 НУ (закрити през 2004 г.) и 6 училища (закрити през 

2008 г.).  

В град Дулово има също и ученическо общежитие. 

 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Учебни институции 

Общо 11 11 11 

Общообразователни училища 10 10 10 

Професионални гимназии 1 1 1 

Таблица 18 Учебни институции в община Дулово, Източник: НСИ 

През учебни години 2010/2011 – 2012/2013 броят на училищата остава 

непроменен. Наблюдава се увеличение на броя на учителите в общо образователните 

училища, но намаление на учителите в професионалната гимназия. 

 Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Преподаватели по видове учебни институции 

Общо 233 226 234 

Общообразователни училища 197 193 202 

Професионални гимназии и училища 

след VІ, VІІ и VІІІ клас3 

36 33 32 

Таблица 19 Преподаватели по видове учебни институции в община Дулово, Източник: НСИ 
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През наблюдаваните учебни години нараства общият брой учащи, което се дължи 

на увеличение на учениците в начално и прогимназиално образование. Намаление се 

наблюдава при учещите средно образование. 

 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Учащи  

По степени на Международната класификация на образованието (ISCED 2011)  

Общо 2967 2985 3014 

Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) 

- общо 

1155 1190 1190 

Общообразователни училища 1155 1190 1190 

Специални училища  -  -  - 

Прогимназиално образование (V - VIII клас‚ 

ISCED - 2) - общо 

1026 1044 1080 

Общообразователни училища 1026 1044 1080 

Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 

3) - общо 

786 751 744 

Общообразователни училища 399 392 374 

Професионални гимназии (ІІІ степен 

професионална квалификация) 

97 95 128 

Професионални гимназии и училища (ІІ 

степен професионална квалификация) 

290 264 242 

По видове учебни институции 

Общо 2967 2985 3014 

Общообразователни училища 2580 2626 2644 

Професионални гимназии (ІІІ степен 

професионална квалификация) 

97 95 128 

Професионални гимназии и 

професионални училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 

290 264 242 

Таблица 20  Учащи по степени на Международната класификация на образованието (ISCED 

2011), Източник: НСИ  

 

Броят на отпадналите учащи през последните 5 години остава относително 

непроменен. През учебната 2012/2013 година общо в област Силистра са отпаднали 190 

ученика.  

Следва да се вземат мерки за повишаване нивото на образование и задържане на 

учениците в училище.  
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Учебни години  Отпаднали ученици 

(брой) 

2012/2013  43 

2011/2012 42 

2010/2011 46 

2009/2010 60 

2008/2009 47 

Таблица 21 Учащи I -VIII клас, напуснали общообразователните и специални училища в община 

дулово, Източник: НСИ 

 

Община Дулово изпълни проект „Осигуряване на общинска образователна 

инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото 

развитие на община Дулово“, финансиран по ОПРР 2007-2013 с цел да се осигури 

подходяща енергийно-ефективна и рентабилна общинска образователна инфраструктура 

в общината, съвместима с бъдещите изисквания на населението и допринасяща за 

развитието на устойчив градски ареал. В рамките на проекта мерки за енергийна 

ефективност и ВЕИ са внедрени в ОУ „Хр. Смирненски” гр. Дулово.  

 

Изводи: 

Като цяло образователната инфраструктура на територията на община Дулово е 

добре развита, като за населените места без образователни институции е осигурен 

автобусен транспорт. За поддържане и модернизиране на МТБ е необходимо да се 

предприемат мерки за привличане на финансови средства. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

В община Дулово структурата на здравеопазването се състои от заведения за 

болнична и извънболнична помощ.  

Болнична помощ се предоставя от МБАЛ – Дулово, която обслужваща както територията 

на цялата община, така и общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, 

Тутракан, Исперих, Каолиново, Тервел.  Болницата е общинска собственост и е 

разположена в общинския център гр. Дулово. 
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Показатели 2010 2011 2012 

Лечебни и здравни заведения  

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 63 60 60 

   многопрофилни болници 1 1 1 

   легла 63 60 60 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 

2 2 2 

Самостоятелни медико-

диагностични и медико-

технически лаборатории 

2 2 2 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари - общо  37 37 40 

в т.ч. Oбщопрактикуващи 11 11 12 

Лекари по дентална медицина 10 10 12 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 

64 62 72 

 Детски ясли и деца в детските ясли 

Детски ясли - общо 1 1 1 

   места 37 41 40 

Деца - общо 42 40 43 

   момчета  24 18 22 

   момичета 18 22 21 

Таблица 22 Данни за системата на здравеопазване в община Дулово, Източник: НСИ 

 

Структура на МБАЛ – Дулово: 

 Стационарен блок; 

 Болнична аптека; 

 Административно-стопански блок; 

 Диагностично-консултативен блок. 

 

Филиал на ЦСМП – Силистра функционира на територията на общината, който 

разполага с една линейка.   

Извънбоничната помощ включва две самостоятелни медико-диагностични и медико-

технически лаборатории, като този брой остава непроменен за периода 2010-2012г. 
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Към структурата на здравеопазването се включват и детските ясли. На територията 

на общината функционира една детска ясла, част от ОДЗ „Мир“ (общинска собственост), 

териториално разположена в гр. Дулово. За периода 2010-2012г. броят на местата и 

децата в нея варира в малки граници, като спрямо 2010г. бележи слаб ръст. Към 2012г. 

децата са с едно повече от местата в детското заведение. 

Първичната здравна помощ на населението се осъществява от  лекарски практики и 

специализирани кабинети. 

 

Изводи: 

Основните проблеми пред сектора здравеопазване са свързани с концентрацията на 

здравни услуги в общинския център и затрудненото обслужване на по-малките и по-

отдалечени населени места. Немаловажна е и необходимостта от модернизация и ново 

оборудване на здравното заведение и лекарските кабинети, вкл. за училищното 

здравеопазване. Поради големия брой населени места, спешната помощ също е 

недостатъчна, тъй като центърът разполага само с една линейка.  

За оптимизиране дейността на МБАЛ гр. Дулово са необходими по-нататъшни 

действия, свързани с : 

 модернизиране на материално-техническата база; 

 повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина с преместване 

акцента към високо-рисковите групи: деца, бременни, сираци, инвалиди, 

наркомани, пенсионери и безработни; 

 повишаване качеството и ефективността на извънболничната и болничната 

помощ. 

 

СОЦИАЛНА СИСТЕМА 

Анализът на настоящата ситуация в област Силистра и община Дулово очертава 

основните демографски проблеми, които имат пряко отношение към социалната 

политика, системата на социалните услуги и към потребностите на населението от 

социални, здравни и др. услуги: 

 Тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова 

структура. В селата основната част от жителите са над 65 годишна възраст; 

 Ниска раждаемост с тенденция към намаление;  

 Устойчива тенденция на висока смъртност и отрицателен естествен прираст; 

 Намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 
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 Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, 

пръснати в селата в областта; 

 Ниска гъстота на населението. 

 

Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за осигуряване 

на нормален стандарт на живот на население. От друга страна част от местата за 

специалисти с висше образование остават незаети поради миграцията на специалисти 

към големите градове. Традиционно делът на нискоквалифицираните и 

нискообразованите безработни е най-голям в образователната структура на 

безработицата. 

Специализираната медицинска помощ в област Силистра е концентрирана в 

градовете Силистра, Тутракан и Дулово. 

В Областната стратегия за развитие на социални услуги в област Силистра са 

определени следните групи лица в риск: 

1) Деца, отглеждащи се извън и в семейства; 

2) Безработни лица 

3) Пенсионери 

4) Хората с увреждания 

5) Самотно живеещи стари хора (над пенсионна възраст) и тези, живеещи в 

отдалечени изолирани населени места. 

6) Стари хора, настанени в специализирани институции 

7) Стари хора, ползващи социални услуги  

Анализът на съществуващите рискови групи и предлаганите в област Силистра 

социални услуги очертава следните дефицити за община Дулово (2010г.): 

За деца: 

 Липсва на услуги за деца в риск; 

 Липсва на услуги за деца с увреждания. 

За възрастни: 

 Липса на алтернативни услуги за подкрепа на възрастни с психични заболявания. 

 Недостатъчно на брой услуги за възрастни хора с увреждания; 

 Недостатъчен капацитет на съществуващите услуги; 

Като цяло недостатъчен е броят на активно работещите НПО и други организации, 

ангажирани в сферата на социалните услуги. 
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На територията на община Дулово се предоставят социални услуги в една 

специализирана институция – Дом за възрастни хора с психични разстройства (ДВХПР) 

в с. Правда (държавно-делегирана дейност). Капацитетът на Дома е 34 места. 

Социални услуги в общността: 

 Защитено жилище – 2 броя с капацитет – 2х10 места, разположени в гр. Дулово 

(държавно-делегирана дейност); 

 Център за настаняване от семеен тип с капацитет – 15 места – гр. Дулово 

(държавно-делегирана дейност); 

 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 места – гр. 

Дулово (финансиране – държавно-делегирана дейност); 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 30 места – гр. Дулово 

(държавно-делегирана дейност). 

 Социалните услуги в общността включват и „личен асистент” и „социален 

асистент” по НП „АХУ”, „домашен помощник“ и „личен асистент“ по ОПРЧР и 

Домашен социален патронаж.  

 

Дейности, планирани в Областната стратегия за развитие на социални услуги в област 

Силистра за изпълнение в община Дулово, са:  

 Разкриване на нов ЦОП – гр. Дулово с капацитет 70; 

Планираната услуга ще се разкрие и управлява от община Дулово. ЦОП ще извършва 

следните услуги: семейно консултиране, подкрепа и развитие на родителски умения, 

превенция на насилието и неглижирането, семейно планиране, приемна грижа, 

осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция на отклоняващо се 

поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение. 

 Изграждане на Общински център за деца с увреждания и техните семейства в 

гр.Дулово, с цел социално включване чрез повишаване на доучилищната 

готовност на деца до 18-годишна възраст, с насоченост към семейства с ниски 

доходи и от уязвимите групи;  

 Разширяване на обема и многообразието на дейностите в действащите домашни 

социални патронажи в община Дулово; 

 Разкриване на Обществена трапезария с капацитет 50 места; 

 Разширяване на обхвата на действащите услуги, които предлагат домашни грижи 

за хора с увреждания като Личен асистент чрез продължение на националните 

програми; 
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 Разширяване на обхвата на услугата Социален асистент; 

 Развиване на алтернативна резидентна грижа за хората с увреждания, настанени 

в специализирани институции – Реформиране и преструктуриране на 

съществуващия ДВХПР в с. Правда и подобряване качеството на предоставяните 

грижи; 

 Продължаване дейността на двете Защитени жилища за възрастни хора с 

психически разстройства, с общ капацитет 20; 

 Продължаване дейността на ЦНСТ за възрастни хора с психически разстройства 

с 15;  

 Изграждане на ЦНСТ за възрастни с деменция в общ. Дулово, с .Водно с 

капацитет 25 места.  

 

МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ И СПОРТ 

Спортна инфраструктура съществува във всички населени места в община Дулово, 

повечето от които имат подобряване, модернизиране и последваща поддръжка на МТБ. 

В гр. Дулово функционира стадион. Към стадиона има и спортна зала – публична 

общинска собственост, която е отдадена за възмездно ползване от Сдружение с 

нестопанска цел „Спортен клуб Дуло”. 

Футболният клуб „Червена Звезда“, град Дулово взема участие в редица спортни 

инициативи и национални кампании.  

Общинска администрация, отдел „Култура и младежки дейности“ организира 

ежегодно отбелязването на Деня на спорта, като се осъществяват спортни изяви и 

мероприятия на стадиона и градския площад. 

Сред приоритетите в Общински план за младежта в община Дулово е стимулирането 

на детския и младежки спорт чрез организиране на спортни инициативи и състезания, 

организиране на прояви, посветени на Европейската седмица на спорта и физическата 

активност и др.  

Приоритетите в Общински план за младежта в община Дулово са насочени към: 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Насърчаване на здравословен начин на живот; 

 Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение; 

 Младежко доброволчество; 
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 Повишаване на гражданската активност на младите хора; 

 Младите хора в селата на община Дулово; 

 Междукултурно младежко общуване; 

 Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията. 

Културно и духовно израстване на младежите особено в малките населени места се 

подпомага от  27 читалища на територията на общината и действащите към тях 

библиотеки. Изградените информационни центрове в 10-те библиотеки, включени в 

Програмата „Глобални библиотеки – България” дават възможност за равноправен достъп 

до информация, проектни предложения, програми, касаещи младежките проблеми и 

начините за решаването  им. 

 

2.4. Култура и културно наследство 

 

Географските характеристики и пространственото развитие на селищната структура 

в община Дулово, разположена в източната част на Дунавската равнина и най-северната 

част от Лудогорието, са предпоставка за заселване на различни цивилизации по 

територията ѝ още от Древността. Културното наследство е резултат от напластяване на 

отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на 

мястото. Културните направления изразяват устойчивостта във времето на селищните 

взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси.  

Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното 

напластяване, като община Дулово е представена с ниска степен – наличие на един слабо 

изразен културен пласт.  



42 
 

 

Фигура 3 Национални културни коридори, Източник: Национална концепция за 

пространствено развитие 

 

Територията на общината е разположена в близост до няколко основни културни 

направления/пространства с концентрация на културни ценности – Дунавското 

културно пространство, Черноморско културно пространство, Северно културно 

пространство, които са представени от културни ценности от един или два исторически 

периода с идентични стилови и смислови белези, съчетани с природни и етнографски 

дадености. 

Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на 

екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на 

местния потенциал за развитие на общините и регионите. 

В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните 

и културни ландшафти, които изразяват регионална специфика.  

Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при 

пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното културно 

наследство на България, които се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с качеството 
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на живот. Отчита се и промененото отношение към културните ценности и разширяване 

на пространствения обхват на културното наследство – от единичната ценност до 

ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната градска и/или природна среда, в която е 

ситуиран, от характерния пейзаж до културните коридори/маршрути. 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 

памет и национална идентичност. На територията на общината са налични културни 

ценности – материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност, 

които са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и обществото в 

региона. Културното наследство в община Дулово е представено от археологически и 

исторически, както и от природните ценности, народните традиции и културните 

обичаи.  

В архивите на НАИМ-БАН и в Автоматизираната информационна система  

„Археологическа карта на България“ (АИС – АКБ) в община Дулово са локализирани и 

идентифицирани 58 археологически обекта, което е сериозен културен потенциал, 

които може да бъде развит чрез целенасочена културна политика. Според настоящия 

закон за културно наследство съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите 

археологически обекти притежават статут на недвижими културни ценности /НКЦ/ от 

категория с „национално значение“ до установяването им като такива по реда на този 

закон. Също така с разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1969 г. всички селищни и 

надгробни могили и средновековни и отбранителни валове са обявени за паметници на 

културата, по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗККП /отм./, и съгласно §10, ал. 1 от ЗКН притежават 

статут на НКЦ от категория с „национално значение“. 

Недвижимите Културни ценности в териториалната структура на общината са  

разположени предимно в населените места Дулово, Водно, Скала и Руйно, като в 

пространствената структура на община Дулово се идентифицирани следните по-значими 

недвижими културни ценности. 

Обявени от категории с „национално значение“ са следните недвижими 

културни ценности (НКЦ): 

 с. Водно, Антично селище, местност „Параекелик“; 

 град Дулово, Антично и средновековно селище с некропол – 200 м. 

северозападно; 

 град Дулово, Селищна могила св. Селото; 

 с. Скала, Късноантична крепост и средновековно селище; 
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Разположена на източната тераса на суходолието Канагьол в миналото р. Дристра. 

Крепостта е охранявала древния път (в античността свързващ град Дурасториум с 

Марцианапол), а през средновековието (Първото българско царство) свързващ Дръстър 

(дн. Силистра) и р. Дунав със столиците Плиска и Велики Преслав. 

 

Други значими обекти на територията на общината са: 

 Ранносредновековната крепост „Картал кале” (Орлова крепост), строена 

през ХVІІІ в. до с. Руйно, община Дулово. 

Това е втората крепост до с. Руйно и се намира само на около 4 км от „Аязмото”. 

Разположена е на причудливо недостъпно място в суходолие върху руините на малко 

тракийско селище и късноантично укрепление. 

 Историческа местност „Аязмото” до с. Руйно, община Дулово. 

Там се намира средновековна българска крепост от ІХ-ХІ век, охранявала древния 

стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав и р. Дунав. Местността е 

свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба /Железния баща/ в 

средата на ХVІ век, което е описано в житието му „Виляетнааме”, „Аязмото” е 

комплекс от две средновековни крепости, разположени на 4 км една от друга. Досега 

няма данни за подобен случай на фортификационно строителство по време на Първото 

българско царство. Крепостта „Аязмото” е охранявала древния стратегически път между 

столиците Плиска и Велики Преслав с р. Дунав. Местността е свързана и с пребиваването 

на мюсюлманския светец Демир Баба в средата на XVI век.  

 Селищна могила в парк Жажда. Районът на могилата е бил заселен още през 

древността, като хората не са го напуснали и през Античността, Средновековието  и 

Османската империя.  Намерените там ценни останки от керамични съдове, монети, 

оръжие, инструменти, основи на жилища и много други предизвикват интерес в 

посетителите. В миналото там е текла река и е имало многобройни извори. Сега е парк 

Жажда е вододайна зона. 

 Средновековна крепост до с. Окорш. 

Ранносредновековната българска крепост (от Първата Българска държава) е разположена 

на източната тераса на пресъхналата река Сребренска. Няколкогодишните 

археологически изследвания на доц. д-р Г. Атанасов доказаха богата материална култура 

на местното население през X-XI век. Намерени са уникални археологически находки. 
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Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и 

видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики 

чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк 

смисъл, както и запазване и развиване на духа на мястото (genius loci) и на 

пространствената идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на 

икономическия растеж. 

 

Културна инфраструктура 

Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са 

читалищата. В общината функционират 27 читалища, които организират дейността на 

различни школи (изкуства, спорт и др.) и провеждат културни дейности – традиционни 

празници, самодейни театрални постановки, фестивали и др. 

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1895“ в град Дулово е утвърден културен 

център в общината с функциониращи форми на художествена самодейност, богат 

библиотечен фонд и се явява център на читалищната дейност в общината.  

В читалищата има действащи библиотеки общо над 200 000 книжен фонд. Десет 

от читалищните библиотеки са включени към Програмата „Глобални библиотеки – 

България”. Над 50 самодейни състави развиват дейността си в тези културни институции. 

Историческият музей в гр. Дулово се състои от 4 отдела:   

 Археология - Разполага с експонати от 5 хил. год. пр. Хр. до XVII век; 

 Етнография - Разкрива материалната и духовната култура на местното 

българско и турско население; 

 Нова и най-нова история - експонати и фотоси разказва за участието във 

войните през XX век; 

 Художествена галерия - Разполага със 70 картини - живопис, графика, 

скулптора, малка пластика и др. Изложени са 2 произведения на световно 

известния скулптор Вежди Рашидов. 

В село Окорш функционира Етнографки музей на родния край. Музеят на намира 

в сграда на старо училище и притежава археологически и етнографски сбирки, 

проследяващи историята на местното население. В специална работилница за 

производство на текстил, посетителите на музея могат да участват в дейностите по 

подготовката и тъкачество на текстилни изделия. 

 

Нематериално културно наследство 
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Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните 

традиции и културните обичаи. Културният календар на общината е представен от 

активен културен живот. 

Основни културни мероприятия на територията на община Дулово са ежегодните 

празници на населените места и фолклорните празници, към които населението проявява 

интерес и инициативност. Значим за културния живот са: 

 Националните празници на Република България и празниците на населените 

места; 

 През февруари в общината се отбелязва годишнината от рождението на 

Стефан Калев – местен поет, прави се общински преглед на художествената 

самодейност в НЧ „Н. Й. Вапцаров-1895“; 

 Традиционни майски културни тържества „Дни на моя град“; 

 Дуловски карнавал – „Златното магаре–2014 г.“; 

 Провежда се Регионален конкурс за народно пеене „Дуловски славеи – 

2014г.“; 

 Регионален фестивал на третата възраст „Върбино 2014 г.“ и др. 

 

Изводи 

Културната инфраструктура и разнообразните културни събития са предпоставка 

за развитието на културен туризъм в общината. Следва да се търсят начини за 

популяризиране на съществуващите културни обекти, обогатяване и модернизиране на 

инфраструктурата. Състоянието на МТБ в читалищата също следва да се подобри. 

Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от 

нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните 

традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може да задържи 

посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния 

туристически продукт. 

Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за 

културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на 

културното наследство в Република България. Необходимо е да бъде актуализиран 

списъка с недвижими културни ценности и включването на нови обекти притежаващи 

научна и културна стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид 

степента на съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. 

Необходимо е да бъде изготвена оценка на научната и художествената стойност на 
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обектите и да се проследи мястото и значението им в съвременната среда. Важно е да се 

прецени и до колко обектите са част от съвременната обществена и културна област 

/среда/, която обогатява средата  и обществото. Оценката на познавателната стойност 

показва научния и образователен потенциал на обектите като свидетелство за развитие 

на материалната и духовната култура на обществото. Необходимо е да се оцени 

утилитарната стойност на обектите, както и до каква степен те позволяват 

възстановяване на оригиналните или организиране на нови функции. Така също трябва 

да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел включване в културно 

историческата индустрия или друга инвестиционна система. 

Освен ЗКН на Република България анализът се базира и на Националната 

стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие, 

Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа, Организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Международния 

комитет за паметници на културата и забележителни места (ИКОМОС) и Венецианската 

харта за консервация и реставрация на паметници и забележителни места. Всички те 

имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на културното наследство 

на света, да обособят културни маршрути в Европа и България, които следват 

традиционните пътища, свързващи отделните исторически места, както и зачитане на 

културното наследство на всеки един народ и държава, осигуряващи движение и обмен 

между тях.  

В териториалния обхват на общината има идентифицирани множество недвижими 

културни ценности формиращи културното наследство в региона. ОПР на община 

Дулово трябва да създаде механизмите за тяхното адекватно социализиране/ адаптиране. 

С оглед интегрирането на културните обекти в селищните структури е необходимо да се 

осигури адекватна техническа инфраструктура към и до тях, да бъдат включени като 

елементи към развитието на туристическата и рекреационната дейност в общината. 

 

 

2.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 
 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Пътна инфраструктура 
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Разпределението на пътната мрежа в пространствената структура на община Дулово 

може да се характеризира като равномерно развита с добре изградени регионални връзки. 

В териториалната структура на общината и в близост до град Дулово преминава главен 

републикански път I-7, който осигурява връзката с общинския център Алфатар и 

областния град Силистра, както и с автомагистрала АМ „Хемус“. Дължината на 

преминаващия път е 25 км., като пътя е в добро техническо състояние. 

Посредством републиканският път II-23 (22,4 км) се осъществява връзката между 

населените места в община Дулово и съседната община Исперих, като второкласния път 

е в добро състояние, с изключение на участъците, които се намират в землищата на 

селата Окорш и Вокил, които се нуждаят от реконструкция и рехабилитация. 

Третокласните пътища преминаващи в структурата на общината са: 

 III-216 - (О. п. Тутракан – о. п. Силистра) – Ситово – Добротица – Златоклас – 

Чернолик – Поройно – Дулово – о. п. Дулово, 15 км. (Добро състояние; спазени са 

изискванията на нормативните актове); 

 III-218 – (О. п. Тутракан – о. п. Силистра) – Професор Иширково – Брадвари – 

Водно – (Поройно – Дулово), 8 км., (Задоволително; съществуват участъци с 

необходимост от подновяване на асфалтовата настилка); 

 III-235, Окорш – Паисиево – Звенимир – Главиница – Подлес – Сокол – Зафирово 

– Малък Преславец – пристанище Малък Преславец, 12 км., (Задоволително; 

съществуват участъци с необходимост от подновяване на асфалтовата настилка); 

 III-701, (О. п. Дулово – о. п. Шумен) – Секулово – Тодор Икономово – Никола 

Козлево – Хърсово – Стоян Михайловски – Нови пазар – (о. п. Шумен – Девня), 12 км., 

задоволително); 

 III-2077, (Тервел – Алеково) Честименско – Каблешково – Межден – (о. п. 

Силистра – о. п. Дулово), 9км., (Задоволително; съществуват участъци с необходимост 

от подновяване на асфалтовата настилка); 

 III- 2307, Овен – Руйно – Яребица – Правда – Главиница, 19км. (Добро; спазени 

са изискванията на нормативните актове). 

  

Общинските пътища в община Дулово са: 

 SLS1041 - /I-7, Дулово-Браничево/-Колобър-Полковник Таслаково-/III-2077/; 

 SLS1044 - /III-235, Окорш-Звенимир/-Паисиево-Боил/; 

 SLS1047 - /III-2307, Яребица-Главиница/-Правда-Чернолик-/III-216/; 

 SLS2040 - /III-2077, Каблешково-Межден/-Козяк/; 
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 SLS2042 - /III-235, Окорш-Паисиево/-Долец/; 

 SLS2045 - /III-235, Окорш-Звенимир/-Паисиево-Граница община /Дулово-

Исперих/-/II-23/; 

 SLS2046 - /III-235, Окорш-Звенимир/-Орешене/; 

 SLS2048 - /I-7, Дулово-Браничево/-Раздел/; 

 SLS2049 - /I-7, Алфатар-Дулово/-Черковна/; 

 SLS2050 - /III-2077, Каблешково-Межден/-Върбино/; 

 SLS3051 - /I-7, Дулово-Браничево/-Окорш-/II-23/; 

 SLS3058 - /III-216, Чернолик-Поройно/-лесопарк Караджата/. 

 

Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 78,98 км, като за по-голямата й част е 

необходимо да се приложат мерки за реконструкция и рехабилитация. Съществува и 

проблем с достъпа до по-малко населените места през зимния сезон. 

 

Транспортна достъпност 

В териториалните граници на общината всички населени места се характеризират с 

добра транспортна достъпност в рамките на 30 минутен изохрон. 

От направения анализ на транспортната достъпност се констатира, че средното време 

за достъп до град Дулово от населените места в общината е 22 минути или 17,7 км. 

Добрата транспортна достъпност се обуславя преди всичко от благоприятния релеф 

и теренните условия, които са предпоставка за доброто развитие на транспортни оси и 

разположението на повечето населени места в близост до тях. 

Най-добра транспортна достъпност до общинския център имат близко 

разположените населени места Черник. Поройно, Водно, Черковна, Овен, Межден, 

Чернолик, Вокил, Раздел, Козяк на 6.7 км. средно разстояние, като същевременно 

попадат в обхвата на влияние на градския ареал. 

Транспортната достъпност на тези населени места до общинския център град Дулово, 

е както следва: Черник – 2 км., Поройно – 4 км., Водно – 4 км., Черковна – 5.5 км., Овен 

– 6 км., Межден – 7 км., Чернолик – 9 км., Вокил – 10 км, Раздел и Козяк – 10 км. 

Най-отдалечени в това отношение са селата Прохлада, Долец, Скала, Паисиево, Боил 

и Орешене между 21 км. и 26 км.  

Въпреки това всички населени места попадат в 30 минутния изохрон, което дава 

достатъчно основание да я характеризираме като общината с висока степен на 

транспортна достъпност. 
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Анализът на транспортната достъпност показва, че общинският център – Дулово има 

лесен достъп до всички населени места в общината и до съседните общински центрове в 

областта.  

 

Автотранспортно обслужване 

В пространствената структура на общината в град Дулово има изградена и 

функционираща автогара, обслужваща жителите и гостите на общината. 

Превозите между отделните населени места се извършват от няколко частни 

транспортни фирми. Необходимо е актуализация на общинската транспортна схема, 

което ще доведе до по-ефективно и качествено предоставяне на транспортните услуги за 

жителите.  

 

Железопътен транспорт 

В пространствената структура на територията на община Дулово преминава 

железопътната линия Силистра – Русе – София, което е от важно значение за 

икономическото развитие на района. Гари и спирки на влаковите композиции има в 

четири населени места от общината – град  Дулово, с. Межден, с. Руйно и с. Черник.  

 

Въздушен транспорт 

В близост до село Раздел е разположено селскостопанско летище, което към момента 

не се използва. 

 

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Водоснабдителни системи 

Всички населени места в административно-териториалната структура на общината 

са водоснабдени от кладенци, изградени по терасата на река Дунав, чрез 

водоснабдителна система „Силистра“ и местни водоизточници с тръбни сондажи 

ползващи подземните води от двата водоносни хоризонта – Малмваланжския с 

дълбочина от 500 до 900м. и Беремския хоризонт с дълбочина до 200м.  

Поради липсата на повърхностни води, този начин на водоснабдяване с подпочвени води 

е определило и оформеното на множество самостоятелни водоснабдителни групи.  

В настоящия момент в общината са оформени 12 водоснабдителни групи: 

 Град Дулово – село Черник – водоизточници на тази група са кладенци №2 и №5 

изградени по терасата на река Дунав и включени във водоснабдителна група „Силистра“. 
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При необходимост се ползват и кладенци №1, 2, 3 и 4 – тип „Реней”. Общият дебит е 220 

л/с, който посредством четири подема от помпени станции водата достига до град 

Дулово. От водоснабдителна група „Силистра”, водите се изливат в резервоар на град 

Дулово със следните технически характеристики: V=200м3; к.т.=242.60; к.вл.=243.30; 

к.в.н. =243.00; к.хр.тр. = 238.75. Този резервоар е изчерпателен за помпена станция 

изградена непосредствено до него, с к.т.=242.50. Помпената станция е оборудвана с 

помпи тип „100 Е 50” (2+1), кота ос.помпи – 242.15. Данните за тази група помпи са: 

Q=100l/s; H=50m; N=75kW. Допълнително са монтирани и втора група от типа „100 Е 

50” (1+1), за противопожарни нужди със следните данни: Q=50l/s; H=50m; N=37kW. 

Допълнително са изградени още два резервоара по 2000 м3, общо 4000 м3. Единият е 

правоъгълен а другият е шестоъгълен и имат следните данни: к.т.=241.70м за 

правоъгълния и к.т.=242.50м за шестоъгълния; к.вл. в резервоарите е 243.00м; 

КВН=243.00, К.хр.тр.=238.20м. От помпената станция водите се изпращат в 

непосредствено изградена водна кула от 240 м3, с к.т.=242.74, Н=20м; В.Н.=270.44м, 

к.хр.тр.=264.53м и к.вл.=270.44м. От тази водна кула питейните води се изпращат по 

водопроводи в град Дулово, с. Черник и във водната кула при с. Водно. Местните 

водоизточници за тази група са сондажни кладенци №2 и №3. Тръбен сондаж №3 е 

изграден на дълбочина 800м, с максимален дебит 30л/с. Монтираната помпа е на 

дълбочина 220м от терена с дебит 17л/с, Н=210м, N=65kW. Във момента дебита е 20л/с. 

Тръбен сондаж №2, който се намира в района на разсадника град Дулово има дълбочина 

750м, с максимален дебит 30л/с. Наличния сондаж №1 не е в експлоатация.  

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ400 – 9790м от водна кула при с. Цар Асен до резервоара на град Дулово. 

- АЦ150 – 2200м от водна кула град Дулово до с. Черник. 

- ПНМП250 – 5400м от ПС град Дулово, до водна кула с. Водно. 

 

 Водоснабдителна група с. Поройно – с. Чернолик 

Водоподаването е осъществено чрез ПС град Дулово, която изпраща питейна вода 

във Водна кула в с. Водно. Характеристиките на водната кула са: V=100м3; H=20м; к.т.-

223.72; к.в.н.=243.72м. От водната кула на тази група директно се водоснабдяват с. 

Поройно, с .Водно и резервоара на с. Чернолик. Данните на резервоара са V=c200м3 са 

к.т.=222.44м. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ150 – 450м от водна кула до с. Водно. 
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- АЦ150 – 2266м от водна кула (РШ) до с. Поройно. 

- АЦ150 – 2700м от водна кула (РШ) до резервоар с. Чернолик. 

- АЦ200 – 3000м от резервоар до с. Чернолик. 

 

 Водоснабдителна група с. Златоклас. 

Водоподаването е осъществено от тръбен сондаж до с. Чернолик, със Q=11л/с; к.т.-

179.42; с.в.н.=132.00м – дълбочина, д.в.н.=146.00м дълбочина. Водата постъпва 

директно във водопроводната мрежа на с. Златоклас и във водната кула на с. Любен от 

съседната община. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ200 – 4000м от тръбен сондаж до с. Златоклас. 

 

 Водоснабдителна група с. Черковна, с. Межден и с. Козяк. 

Водоподаването е осъществено от водопровода Ф400мм на водоснабдителна група 

„Силистра”, влива се във водна кула до с. Межден с V=150м3; H=15м; к.т.-237.91; От 

водната кула водата се подава директно  за с. Черковна; с. Межден и с. Козяк. 

Изградените два сондажа, черпателен резервоар и ПС, между селата Козяк и Межден не 

са в експлоатация. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ100 – 2700м и PE75мм-600м от водна кула до с. Межден и с. Козяк. 

- АЦ150 –1800м от Ф400мм от водна кула. 

- АЦ150 –1950м от Ф400мм до с. Черковна. 

 

 Водоснабдителна група с. Върбино, с. Полковник Таслаково и с. Колобър. 

Водоподаването е осъществено от тръбен сондажен кладенец с Q=16л/с, с к.т.=240.00, 

СВН=160м дълбочина от терена и ДВН=180 м. дълбочина. До с. Полковник Таслаково е 

изграден още един сондаж, който не се експлоатира. Водите от сондажа се изпращат в 

резервоар 200 м3, при с. Колобър с к.т.=251.50. От резервоара се водоснабдяват директно 

с. Колобър и с. Полковник Таслаково и резервоара на с. Върбино с обем 120 м3 и 

к.т.=240.45. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ100 – 1370м от резервоар, при с. Колобър за резервоар на с. Върбино. 

- АЦ150 –1200м от резервоара за с. Върбино. 

- АЦ200 –1800м от  сондажа до с. Колобър. 
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- АЦ200–1584м от с. Колобър до резервоара. 

 

 Водоснабдителна група с. Грънчарово, с. Прохлада, с .Секулово и с. Скала. 

Водоизточниците са сондажни тръбни кладенци. До с. Грънчарово с Q=10л/с, до с. 

Секулово с Q=4л/с и До с. Скала с Q=11л/с. Последният е оставен като авариен източник. 

Водоподаването от с .Грънчарово преминава през селото и се влива в резервоара на с. 

Секулово с V=400м3 и к.т.=293.50. От резервоар 400м3 вода се подава за с. Прохлада, с. 

Секулово и с. Скала. Отпадна ли са от експлоатация водната кула и помпената станция 

до с. Скала, както и един сондажен кладенец. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ150 – 6250м от тр.сондаж, до р-р с. Секулово. 

- Ст133 –1289м от резервоара до с. Прохлада. 

- АЦ150 –1850м от резервоара до с. Секулово. 

- Ст133 –3450м от тр.сондаж до с. Скала. 

 

 Водоснабдителна група с. Окорш. 

Водоизточниците са три броя сондажни тръбни кладенци от които само един е в 

експлоатация с Q=11л/с. От водоизточника водата се подава в с. Окорш  и във водна кула 

с V=150м3, Н=15м, к.т.=256.90, ВН=271.90, която играе ролята на контра резервоар. Не 

са в експлоатация 2броя ПС и черпателен р-р до селото. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ350 – 1500м от тр.сондаж, до водна кула. 

 

 

 

 

 Водоснабдителна група с. Вокил. 

Водоподаването се осъществява от тръбен сондаж с Q=11л/директно във 

водопроводната мрежа на селото и в контра резервоар V=150м3, к.т.=249.93. 

Водопроводната връзка с група Дулово и група Окорш не са в експлоатация. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- PE160 – 4040м от тр.сондаж, до контра р-р. 

 

 Водоснабдителна група с. Овен, с. Раздел. 
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Водоизточник е тръбен сондаж с Q=11л/с при с. Овен. Водите се изпращат директно 

във водопроводната мрежа на с. Овен с. Раздел и в контра резервоар V=400м3, 

к.т.=261.25. Помпената станция и черпателен резервоар до действащия тръбен сондаж не 

са в експлоатация. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ150 – 5040м от тр.сондаж, до с. Раздел 

- АЦ200 – 2503м от с. Раздел до контра р-р. 

 

 Водоснабдителна група с. Паисиево, с. Орешене, с. Боил и с. Долец. 

Водоизточник е тръбен сондаж с Q=11л/с при с. Паисиево. От сондажа питейната 

вода постъпва в р-р 400 м3, от където получават вода директно с. Паисиево, с. Орешене, 

с. Боил и с. Долец. Южно от с. Долец се експлоатира тръбен сондаж Q=11л/с който също 

подава вода в р-р 400 м3. Отпадат от експлоатация черпателен р-р и ПС при с. Долец, 

както и водната кула до с. Паисиево. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ150 – 1920м от тр.сондаж, с. Долец до р-р 400м3. 

- АЦ100 – 1340м от р-р 400м3 до с. Долец. 

- АЦ100 – 550м от р-р 400м3 до с. Боил. 

- АЦ125 – 750м от  тр.сондаж, с. Паисиево до р-р 400м3. 

- АЦ125 – 3250м от р-р 400м3 до с. Паисиево и с. Орешене. 

 

 Водоснабдителна група с. Яребица и с. Руйно. 

Водоизточник е тръбен сондаж с Q=11л/с при с. Руйно. Водите се изпращат във водна 

кула V=100м3, Н=10м., к.т.=222.49. Село Яребица и с. Руйно се водоснабдяват директно 

от водната кула. Отпадат от експлоатация черпателен резервоар 60м3, ПС и тръбен 

сондаж югоизточно от с. Руйно. 

Изградените външни водопроводни връзки са: 

- АЦ125 – 1100м от водна кула, до с. Яребица. 

 

 Водоснабдителна група с. Правда. 

Водоизточник е тръбен сондаж с Q=11л/с . Водите се изпращат през селото във водна 

кула V=150м3, Н=20м., к.т.=195.90. к.вл.тр.=224.65 и к.хр.тр.215.90. От тази кула се 

водоснабдяват и населени места от съседна община. Отпадат от експлоатация черпателен 

резервоар и  ПС при с. Правда. 
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Изградените външни водопроводни връзки са: 

- PE160 – 3790м от тръбен сондаж до водна кула. 

 

Необходими водни количества за питейни нужди 

В табличен вид са представени необходимите питейни водни количества за 

населението на община Дулово, по населени места съгласно данните на областната 

статистика на град Силистра и националния статистически институт при питейна 

водоснабдителна норма от 200 л/жител за денонощие. 

 

№
 П

О
 Р

Е
Д

 

Н
А

С
Е

Л
Е

Н
О

 

М
Я

С
Т

О
 

Г
О

Д
И

Н
И

 

Ж
И

Т
Е

Л
И

 

Б
Р

О
Й

 

СРЕДНО 

ДЕНОНОЩНО 

ВОДНО 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАГУБИ 20% ОБЩО 

Q
М

А
К

С
./

Д
Е

Н
. 

Q
М

А
К

С
./

Ч
А

С
 

м³/ден. л/сек. м³/ден. л/сек. м³/ден. л/сек. м³/ден. л/сек. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

гр
. 

Д
у

л
о

в
о
 2006 6766 1353 15,66 271 3,13 1624 18,79 2409 62.49 

2007 6717 1343 15,55 269 3,11 1612 18,66 2389 61.69 

2008 6652 1330 15,40 266 3,08 1596 18,48 2367 60.65 

2009 6621 1324 15,33 265 3,07 1589 18,39 2370 60.23 

2010 6568 1314 15,20 263 3,04 1576 18,24 2352 59.47 

2 

с.
 Б

о
и

л
 

2006 946 189 2,19 38 0,44 227 2,63 433 11.38 

2007 946 189 2,19 38 0,44 227 2,63 433 11.38 

2008 947 189 2,19 38 0,44 227 2,63 433 11.38 

2009 954 191 2,21 38 0,44 229 2,65 437 11.49 

2010 946 189 2,19 38 0,44 227 2,63 433 11.38 

3 

с.
 В

о
д

н
о

 2006 956 191 2,21 38 0,44 229 2,66 439 11.49 

2007 939 188 2,17 38 0,43 226 2,62 433 11.32 

2008 919 184 2,13 37 0,53 221 2,56 423 11,08 

2009 921 184 2,13 37 0,43 221 2,56 423 11,08 

2010 918 184 2,13 37 0,43 220 2,56 423 11,08 

4 

с.
 В

о
к
и

л
 

2006 1267 253 2,93 51 0,59 304 3,52 570 15,23 

2007 1260 252 2,92 50 0,58 302 3,50 567 15,16 

2008 1235 247 2,86 49 0,57 296 3,43 555 14,86 

2009 1227 245 2,84 49 0,57 294 3,41 551 14,75 

2010 1231 246 2,85 49 0,57 295 3,42 553 14,80 

5 

с.
 В

ъ
р

б
и

н
о

 2006 114 23 0,26 5 0,05 28 0,32 54 1,39 

2007 113 23 0,26 5 0,05 28 0,32 54 1,39 

2008 108 22 0,25 4 0,05 26 0,30 51 1,32 

2009 100 20 0,23 4 0,05 24 0,28 46 1,20 

2010 97 19 0,22 4 0,04 23 0,27 44 1,15 

6 

с.
 

Г
р

ъ
н

ч
ар

о
в
о

 

2006 519 104 1,20 21 0,24 125 1,45 238 6,26 

2007 517 103 1,20 21 0,24 124 1,44 236 6,20 

2008 506 101 1,17 20 0,23 121 1,40 231 6,08 

2009 505 101 1,17 20 0,23 121 1,40 231 6,08 

2010 498 100 1,15 20 0,23 120 1,39 229 6,02 

7 

с.
 Д

о
л
ец

 2006 545 109 1,26 22 0,25 131 1,52 250 6,56 

2007 539 108 1,25 22 0,25 130 1,52 248 6,50 

2008 537 107 1,24 21 0,25 128 1,48 245 6,44 

2009 533 107 1,23 21 0,25 128 1,48 245 6,44 

2010 531 106 1,23 21 0,25 127 1,47 243 6,38 

8 

с.
 

З
л
ат

о
к
л

ас
 2006 620 124 1,44 25 0,29 149 1,72 284 7,47 

2007 607 121 1,41 24 0,28 145 1,68 277 7,28 

2008 611 122 1,41 24 0,28 146 1,69 279 7,34 
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2009 627 125 1,45 25 0,29 150 1,74 286 7,52 

2010 627 125 1,45 25 0,29 150 1,74 286 7,52 

 

9 

С
. 

К
О

З
Я

К
 2006 384 77 0,89 15 0,18 92 1,06 177 4,62 

2007 362 72 0,84 14 0,17 86 1,00 165 4,33 

2008 361 72 0,84 14 0,17 86 1,00 165 4,33 

2009 362 72 0,84 14 0,17 86 1,00 165 4,33 

2010 365 73 0,84 15 0,18 88 1,02 168 4,40 

10 

с.
 К

о
л
о

б
ъ

р
 2006 549 110 1,27 22 0,25 132 1,53 252 6,62 

2007 544 109 1,26 22 0,25 131 1,52 250 6,56 

2008 539 108 1,25 22 0,25 130 1,50 248 6,50 

2009 532 106 1,23 21 0,25 128 1,47 243 6,38 

2010 529 106 1,22 21 0,25 127 1,47 243 6,38 

11 

с.
 М

еж
д

ен
 2006 717 143 1,66 29 0.34 172 1,99 326 8,61 

2007 703 141 1,63 28 0,33 169 1,96 321 8,48 

2008 698 140 1,62 28 0,32 168 1,94 319 8,42 

2009 691 138 1,60 28 0,32 166 1,92 315 8,31 

2010 663 133 1,53 27 0,31 160 1,85 306 8,01 

12 

с.
 О

в
ен

 

2006 1016 203 2,35 41 0,47 244 2,82 459 12,22 

2007 1025 205 2,37 41 0,47 246 2,85 463 12,34 

2008 1012 202 2,34 40 0,47 242 2,80 456 12,15 

2009 1011 202 2,34 40 0,47 242 2,80 456 12,15 

2010 998 200 2,31 40 0,46 240 2,78 452 12,04 

13 

с.
 О

к
о

р
ш

 

2006 1670 334 3,87 67 0,77 401 4,64 742 20,10 

2007 1665 333 3,85 67 0,77 400 4,63 740 20,05 

2008 1653 331 3,83 66 0,77 397 4,59 735 19,92 

2009 1617 323 3,74 65 0,75 388 4,49 717 19,44 

2010 1596 319 3,69 64 0,74 383 4,43 708 19,20 

14 

с.
 О

р
еш

ен
е 

2006 409 82 0,95 16 0,19 98 1,14 188 4,93 

2007 396 79 0,92 16 0,18 95 1,10 182 4,77 

2008 389 78 0,90 16 0,18 94 1,09 180 4,70 

2009 399 80 0,92 16 0,18 96 1,11 184 4,81 

2010 401 80 0,93 16 0,19 96 1,11 184 4,81 

15 

с.
 П

аи
си

ев
о

 2006 922 184 2,13 37 0,43 221 2,56 418 11,08 

2007 896 179 2,07 36 0,41 215 2,49 407 10,78 

2008 875 175 2,03 35 0,41 210 2,43 397 10,53 

2009 870 174 2,01 35 0,40 209 2,42 395 10,47 

2010 862 172 2,00 34 0,40 206 2,38 390 10,34 

16 

с.
 П

о
л
к
. 

Т
ас

л
ак

о
в
о

 

2006 415 83 0,96 17 0,19 100 1,16 191 5,00 

2007 417 83 0,97 17 0,19 100 1,16 191 5,00 

2008 423 85 0,98 17 0,20 102 1,18 196 5,12 

2009 435 87 1,01 17 0,20 104 1,21 200 5,23 

2010 421 84 0,97 17 0,19 101 1,17 193 5,06 

17 

с.
 П

о
р

о
й

н
о

 2006 1233 247 2,85 49 0,57 296 3,43 555 14,86 

2007 1242 248 2,88 50 0,58 298 3,45 558 14,93 

2008 1242 248 2,88 50 0,58 298 3,45 558 14,93 

2009 1248 250 2,89 50 0,58 300 3,47 563 15,05 

2010 1259 252 2,91 50 0,58 302 3,50 567 15,16 

18 

с.
 П

р
ав

д
а 

2006 1695 339 3,92 68 0,78 407 4,71 753 20,41 

2007 1675 335 3,88 67 0,78 402 4,65 744 20,16 

2008 1676 335 3,88 67 0,78 402 4,66 744 20,16 

2009 1664 333 3,85 67 0,77 400 4,63 740 20,05 

2010 1668 334 3,86 67 0,77 400 4,63 742 20,10 

19 

с.
 П

р
о

х
л
ад

а 2006 248 50 0,57 10 0,11 60 0,69 115 3,01 

2007 251 50 0,58 10 0,12 60 0,69 115 3,01 

2008 243 49 0,56 10 0,11 59 0,68 113 2,95 

2009 250 50 0,58 10 0,12 60 0,69 115 3,01 

2010 246 49 0,57 10 0,11 59 0,68 113 2,95 
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20 

С
. 

Р
А

З
Д

Е
Л

 

2006 657 131 1,52 26 0,30 157 1,81 298 7,88 

2007 646 129 1,50 26 0,30 155 1,79 294 7,77 

2008 635 127 1,47 25 0,29 152 1,76 289 7,64 

2009 624 125 1,44 25 0,29 150 1,73 285 7,52 

2010 615 123 1,42 25 0,28 148 1,71 281 7,41 

21 

с.
 Р

у
й

н
о

 

2006 882 176 2,04 35 0,41 211 2,44 399 10,59 

2007 875 175 2,03 35 0,41 210 2,43 397 10,53 

2008 855 171 1,98 34 0,40 205 2,38 388 10,29 

2009 857 171 1,98 34 0,40 205 2,37 388 10,29 

2010 833 167 1,93 33 0,39 200 2,31 379 10,05 

22 

с.
 С

ек
у

л
о

в
о

 

2006 957 191 2,22 38 0,44 229 2,65 433 11,49 

2007 933 187 2,16 37 0,43 224 2,59 424 11,25 

2008 934 187 2,16 37 0,43 224 2,59 424 11,25 

2009 920 184 2,13 37 0,43 221 2,56 418 11,08 

2010 905 181 2,09 36 0,42 217 2,51 411 10,89 

23 

с.
 С

к
ал

а
 

2006 217 43 0,50 9 0,10 52 0,60 100 2,59 

2007 216 43 0,50 9 0,10 52 0,60 100 2,59 

2008 213 43 0,49 9 0,10 52 0,60 100 2,59 

2009 212 42 0,49 8 0,10 50 0,58 100 2,59 

2010 215 43 0,50 9 0,10 52 0,60 100 2,59 

24 

с.
 Ч

ер
к
о

в
н

а
 

2006 578 116 1,34 23 0,27 139 1,61 260 6,98 

2007 587 117 1,36 23 0,27 140 1,62 262 7,04 

2008 586 117 1,36 23 0,27 140 1,62 262 7,04 

2009 599 120 1,39 24 0,28 144 1,66 269 7,22 

2010 596 119 1,38 24 0,28 143 1,66 267 7,16 

25 

с.
 Ч

ер
н

и
к
 

2006 2297 459 5,32 92 1,06 551 6,38 1001 27,04 

2007 2290 458 5,30 92 1,06 550 6,36 999 26,99 

2008 2288 458 5,30 92 1,06 550 6,37 999 26,99 

2009 2299 460 5,32 92 1,06 552 6,39 1003 27,10 

2010 2289 458 5,30 92 1,06 550 6,37 999 26,99 

26 

с.
 Ч

ер
н

о
л
и

к
 

2006 1481 296 3,43 59 0,69 355 4,11 660 17,81 

2007 1463 293 3,39 59 0,68 353 4,09 654 17,64 

2008 1448 290 3,35 58 0,67 348 4,02 647 17,45 

2009 1425 285 3,30 57 0,66 342 3,96 636 17,15 

2010 1421 284 3,29 57 0,66 341 3,95 634 17,09 

27 

с.
 Я

р
еб

и
ц

а 

2006 1410 282 3,26 56 0,65 338 3,92 631 16,97 

2007 1376 275 3,19 55 0,64 330 3,82 616 16,55 

2008 1371 274 3,17 55 0,63 329 3,81 614 16,49 

2009 1357 271 3,14 54 0,63 325 3,76 607 16,31 

2010 1336 267 3,09 53 0,62 320 3,70 598 16,06 
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Необходими питейни водни количества за населението общо за община Дулово, 

съгласно данните на областната статистика на град Силистра и националния 

статистически институт при питейна водоснабдителна норма от 200л/жител за 

денонощие 

 

№
 П

О
 Р

Е
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СРЕДНО ДЕНОНОЩНО ВОДНО 

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАГУБИ 20% ОБЩО 

м³/ден. л/сек. м³/ден. л/сек. м³/ден. л/сек. 
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2006 29473 5895 68,22 1179 13,64 7074 81,87 

2007 29200 5840 67,59 1168 13,52 7008 81,11 

2008 28956 5791 67,03 1158 13,41 6949 80,43 

2009 28860 5772 66,81 1154 13,36 6926 80,17 

2010 28634 5727 66,28 1145 13,26 6872 79,54 

2 
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о
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1992 33509 6702 77,57 1340 15,51 8042 93,08 

2001 30591 6118 70,81 1224 14,16 7342 84,98 

2011 28282 5656 65,47 1131 13,09 6787 78,55 

 

 

Канализационни системи 

Канализационна мрежа 

В териториалната структура на община Дулово функционираща канализационна 

мрежа има само в град Дулово, изградена през 70-80 години на миналия век. 

Системата е от смесен тип с три главни колектора: I, II и III. Основен колектор е колектор 

I, в който се вливат колeктори II и III. В края на мрежата е изграден преливник за 

отвеждане на дъждовните води директно във водоприемника, а битовите отпадъчни води 

след преливника се отвеждат в ПСОВ за пречистване. 

Довеждащият колектор I е с диаметър 1200мм, а след преливника е с диаметър 

400мм. В източната част на град Дулово се намира МБАЛ Дулово. Болницата има 

изградено собствено пречиствателно съоръжение. След съоръжението е изградена КПС 

която припомпва пречистените води в главен колектор II със тласкател Ф80мм и дължина 

293м. Обема на черпателни р-р на КПС е 80м3 и е на дълбочина 4м. Помпите в КПС са 

1+1. Работната помпа е с Q=15л/с N=7kW, а резервната помпа (която не се ползва) е с 

Q=10л/с N=5kW.  
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Общата дължината на изградената канализационна мрежа е 17,21 км. представена 

в следната таблица. 

СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

 D L , m материал 

ГЛАВЕН КЛОН I 400 339.02 бетон 

600 1662.91 

800 595.41 

1000 1381.93 

1200 370.52 

ОБЩО 4349.79  

ГЛАВЕН КЛОН II 300 265.52 бетон 

400 339.46 

500 224 

600 135.88 

1000 1607.13 

ОБЩО 2571.99  

ГЛАВЕН КЛОН III 500 633.23 бетон 

600 335.43 

1000 1478.67 

ОБЩО 2447.33  

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ГЛАВНИТЕ КЛОНОВЕ 9369.11  

ВТОРОСТЕПЕННА МРЕЖА 250 259.02 бетон 

300 913.34 

400 396.82 

500 479.99 

600 433.48 

800 539.92 

ОБЩО БЕТОНОВИ ТРЪБИ 3022.57  

ВТОРОСТЕПЕННА МРЕЖА 315 627.93 PE 

400 1142.75 

500 962.96 

600 959.31 

700 877.98 

800 99.33 

ОБЩО PE ТРЪБИ 4670.26  

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ВТОРОСТЕПЕННАТА МРЕЖА 7692.83  

ОТЛИВЕН КАНАЛ 800 150.90  

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МРЕЖА 17212.84  

 

Дължината на съществуващия тласкател е 293 м. от стомана ф80. Той не е 

включен в общата дължина на канализационната мрежа.  
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Необходимо е доизграждане на уличната канализационна мрежа поради 

проблемите със заустване на отпадъчните води от  домакинствата в септични ями. 

Изградената канализационна мрежа на град Дулово е от смесен тип. Към битовите 

отпадъчни води са прибавени и отпадъчните води от временно пребиваващи, от 

промишлеността, от инфилтрацията и от дъждовни води. Максималният брой на 

жителите е 6719 за експлоатационен период 30 години, при водоснабдителна норма 

120л./ж за денонощие и отводнителна норма 108 л/ж на денонощие. Общото средно 

денонощно битово водно количество е 725.65 м3, → 8.4 л/с. 

 

Отпадъчните води от промишлени предприятие и комунално-битови потребители 

през 2014 г. е представено в следната таблица. 

  КОНСУМАТОР QСР.Д. РАБ.Ч/ 

ДЕН 

QСР.Ч. КД QМАКС.Д. К QМАКС.Ч. 

    m3/d m3/h   m3/d   m3/h l/s 

1 Агрихол БГ ЕООД 25,0 8 3,13 1,10 27,50 1,30 4,06 1,13 

2 Зърнени храни гр. Силистра АД 12,0 8 1,50 1,20 14,40 1,50 2,25 0,63 

3 Дуло - алфа ООД 5,0 8 0,63 1,30 6,50 1,50 0,94 0,26 

4 ЕТ Никола Попов 15,0 8 1,88 1,30 19,50 2,00 3,75 1,04 

5 Саминвест ЕООД 6,0 8 0,75 1,30 7,80 2,00 1,50 0,42 

6 ЕТ Джили Сой 15,0 8 1,88 1,30 19,50 2,00 3,75 1,04 

7 Стройком - 2001 ООД 8,4 8 1,05 1,30 10,88 2,00 2,09 0,58 

8 ЕТ Мерттранс - Метин Кенан 5,4 8 0,68 1,30 7,02 2,00 1,35 0,38 

9 Агрокомб АД 6,3 8 0,79 1,10 6,93 1,40 1,10 0,31 

10 МБАЛ Дулово ЕООД 40,0 24 1,67 1,15 46,00 1,61 2,68 0,75 

 

Дъждовните води са определени за втора зона при обща площ 350,79 хектара и 

среден отточен коефициент – 0.36. При пълно застрояване на град Дулово отточният 

коефициент ще нарасне на 0.396. Поради специфичността на релефа, в град Дулово не се 

очакват наводнения. Най-високата теренна кота е в южната част на града (промишлената 

зона), с кота терен = 247.50 м., а най-ниската теренна кота е 215.00 м. и се намира в 

западната част на града по пътя за с. Черник. Ниска точка съществува и в източната част 

на града по пътя за с. Черковна – 216.00м. 

 

Пречиствателна станция за битови отпадъчни води (ПСОВ). 

В териториалната структура на общината северно от град Дулово е изградена 

пречиствателна станция /механично пречистване/.  

Изградени са следните съоръжения: решетки, сграда за класификатор, 

хоризонтален пясъкозадържател, първичен радиален утаител, смесител, контактен р-р, 

изсушителни полета, ПС за сурови утайки, утайко уплътнители, открит изгнивател, ПС 
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при открити изгниватели, стопански сгради, битова и лаборатория, хлораторна сграда и 

др комуникации и технологични проводи и съоръжения. Пречистените води от станцията 

се заустват в приемни е по сока на с. Поройно. Площадката на ПСОВ е изградена в ПИ-

24030.14.86., м-ст „До гробищата”, по плана на град Дулово, през 2001 – 2004г. ПСОВ 

има разрешително от 29.04.2008г. за заустване по определени количества и 

замърсености. 

През 2013 г. са проведени изследвания за установяване ефектът на пречистване 

на механическото стъпало по БПК5 и НВ. 

 

            

Фигура 4 График на денонощните водни количества. 

 

Изградената електрическа мощност е 189kW. Осъществени са всички външни 

връзки: довеждащ колектор, водопровод, път, електрозахранване с трафопост и 

телефонизация с интернет. Водопроемникът на пречистените води е определен за II 

категория и нечувствителна зона. Точката на заустването е с координати СШ-43о, 

50’01.68” и ИД-27о07’54.82”. Емисионните ограничения са за 

Qср.=825м3→20л/с→301 125м3/год., рН=6 до 8.5, НВ=35мг/л, БПК5=25мг/л, 

ХПК=125мг./л. 

Площадката на ПСОВ е в VII степен на земетръс и е с коефициент – 0.1. Теренът 

е годен за хидротехническо строителство като фундирането е плоско и е със спазване на 

специфичните му изисквания. Извършените сондажи на площадката са с дълбочина 

24.5м и са с доказана липса на почвени води. Теренът е льосов в два пласта на различни 

дълбочини. Дерето в което се заустват пречистените води има посока запад и е с малка 
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водосборна площ. Теренът на водосборната площ се състои от земеделски площи, което 

определя малкия отток в дерето. 

През 2014г. са изработени проекти във фаза ПИП за разширението и 

реконструкцията на ВиК мрежите на град Дулово. Проекта обхваща 30 годишен период 

(до 2044г.) и засяга водопроводната мрежа на град Дулово и канализационните мрежи на 

град Дулово и с. Черник, както и изграждане на  ПСОВ Дулово. 

 

Енергийна система. Електроразпределение 

Изграждане и развитие на системата 

Енергийната система за захранване на община Дулово е част от Републиканската 

мрежа. Основното захранване е на 110 kV. В експлоатация е подстанция „Дулово” 

110/20kV. Захранена е с три електропровода 110kV за осъществяване на връзката между 

подстанциите и електро разпределителните мрежи на съседните общини. 

На територията на Общината няма изградени източници на ел. енергия от 

регионално и Републиканско ниво. 

 

Преносна и разпределителна  мрежа 

Електропроводи 110 kV 

Основните магистрални електропроводи ВЕЛ „Прохлада” 110 kV, ВЕЛ 

„Доростол”  110 kV и ВЕЛ „Раздел”  110 kV са собственост на ЕСО ЕАД – мрежови и 

експлоатационен район Русе и състоянието им е много добро. 

Мрежата 110 kV е добре развита и е в добро състояние. Има предвидени трасета 

със сервитути за обслужване на електропроводите, които следва да се запазят. 

 

Подстанции 110/20/ kV   

На територията на община Дулово има изграден една подстанция за ел. 

захранване „Дулово“ – 110/20 kV тягова подстанция за захранване на ЖП. 

Трансформаторната разпределителна подстанции 110/20kV е в много добро 

техническо състояние и задоволява потребностите на района.  

Съществуващата подстанция имат възможност за разширение с подмяна на 

трансформаторите с по-голяма мощност и развитие на мрежа средно напрежение с 

използване на кабелни линии.  

За предвижданото дългосрочно развитие на Община Дулово не се налага 

изграждане на нова ел. подстанция 110/20 kV. 
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Разпределителна мрежа 

Разпределителна мрежа 110 kV 

Разпределителната мрежа 110kV се състои от електропроводи 110kV и подстанция 

110/20 kV собственост на ЕСО ЕАД - МЕР Русе. 

 

Разпределителна мрежа 20 kV  

Електропроводи и кабелни линии 20 kV 

Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20kV в селищната система и в град Дулово са 

изградени така, че да се реализират пръстени с цел резервираност, както на битовите 

потребители, така също и на промишлените. В по-голямата си част електропроводите са 

собственост на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД.  

Електропроводите 20kV са съставени от въздушни линии основно за  захранване на 

селищата и крайградските зони. Част от електро преносната мрежа в град Дулово е 

изпълнена с  кабели с химически омрежен полиетилен тип САХЕкТ. Като цяло 

състоянието на електро-разпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние.   

 

Трансформаторни постове и Възлови станции 

На територията на общината са изградени зидани, вградени, КТП, БКТП и мачтови 

трафопостове. В по-голямата си част трафопостовете са собственост на ”ЕНЕРГО-ПРО 

МРЕЖИ” АД и се управляват от градската диспечерска служба. 

В населените места съществуващите  ТП са оборудвани със остаряло оборудване и 

подлежат на реконструкция с обновяване на комутационната апаратура. 

Една част от трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони са частна 

собственост, което затруднява тяхното управление и не дава възможност за пълното им 

натоварване за присъединяване на нови консуматори. 

 

Ел. мрежа 0,4 kV 

Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част е 

въздушна. Кабелни линии НН има частично в град Дулово. За разлика от останалите нива 

на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Това е 

и причината тя да бъде  изключително морално и физически остаряла и изисква огромни 
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инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа 

НН води до влошаване качеството на доставената ел. енергия. 

 

Захранването на град Дулово е ориентирано към 110 kV  и подстанцията 110/20kV се 

захранва по три електропровода в пръстени, с което е осигурена минимум втора 

категория по сигурност на електрозахранването. 

Предвид разрастването на град е необходимо да се работи по включване на нови 

мощности - 20 kV и 0,4 kV.  

Подстанцията при необходимост от нови мощности има техническа възможност за 

завишаване на трансформаторните мощности и развитие на уредби СН 20 kV.  

Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на производители 

на ел. енергия от възобновяеми източници.   

Общината е със селскостопански характер и има перспектива за инсталиране на 

биогазови инсталации с включване към мрежа 0,4 kV и 20 kV. 

Газоснабдяване 

В териториалната структура на общината няма изградено трасе за природен газ. 

Комуникационни мрежи 

На територията на община Дулово телефонните мрежи са добре развити. 

Радиопредавателната станция за излъчване на средни вълни се намира в землището на 

село Водно, северно от град Дулово, като антената е разположена на височина от 110 м. 

Покритието на мобилните оператори е на 100%.  Цифровият телевизионен сигнал е със 

степен на покритие над 90% за целия район.  

Пощенски услуги се предлагат единствено от районната пощенска станция град 

Дулово. Предлагането на високоскоростен интернет се предлага от достатъчно на брой 

фирми. Местна фирма предлага кабелна телевизия за жителите на общината. 

 

2.6. Анализ на селищната мрежа и моделите на устройство на 

територията 
 

ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА 

Община Дулово е разположена в границите на „Северна и Югоизточна България” от 

ниво NUTS I, СЦР за планиране от ниво NUTS II и е включена в административните 

граници на област Силистра ниво NUTS III, съгласно общата класификация за 
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статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за регионално развитие 

(ЗРР) на Република България.  

Териториалната структура на община Дулово, граничи с тези на общините Главници, 

Ситово, Силистра, Алфатар (област Силистра), Тервел (област Добрич), Каолиново 

(област Шумен), Исперих (област Разград). 

 

Фигура 5. Административно-териториално устройство на Република България, Източник: 

Национална Концепция за пространствено развитие. 

 

ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

В  НКПР са определени 4 типа агломерационни ареали и е прецизиран техният 

обхват. Община Дулово като част от агломерационния ареал на Силистра 

(агломерационни ареали на средни градове) попада в този ареал, в които също влиза и 

община Алфатар, както и близко разположените до тях селищни структури.  

В Националната стратегия за регионално развитие град Дулово е представен като 

общински център попадащ в 4то ниво на йерархичната система от градове-центрове 

(малки градове с микрорегионално значение за територията на група общини).  

Според закона за административно-териториално устройство на Република 

България община Дулово (площ – 566,33 км²) е „трета“ категория община, като в 
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териториалната ѝ структура влизат 27 селищни образувания, от които един град – Дулово 

и 26 села. В общината има обособени 24 кметства. 

Спрямо показателя гъстота на населението община Дулово (49,8 души/кв.км) е на 

второ място в областта след община Силистра (97,1 души/кв.км), което е над средното за 

областта (41,2 души/кв.км), но е под средното за Северен централен район за планиране 

(56,4 души/кв.км). 

В националната категоризация на населените места град Дулово попада в „трета“ 

категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория (5та – 12 бр., 

6та – 8 бр., 7ма – 5бр., 8ма – 1 бр.).  

 

№ ЕККАТЕ Наименование на  

административно-териториалната  

единица 

Категория Площ/км2 

1 SLS10  Община Дулово, област Силистра 3 566,33 

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното място Категория Площ/км2 

1 24030 град Дулово, община Дулово, област Силистра 3 19.582 

2 05124 с. Боил, община Дулово, област Силистра 5 12.750 

3 11764 с. Водно, община Дулово, област Силистра 5 24.377 

4 12022 с. Вокил, община Дулово, област Силистра 5 28.130 

5 12721 с. Върбино, община Дулово, област Силистра 8 14.805 

6 18018 с. Грънчарово, община Дулово, област Силистра 6 28.876 

7 21926 с. Долец, община Дулово, област Силистра 6 9.740 

8 31125 с. Златоклас, община Дулово, област Силистра 6 28.876 

9 37839 с. Козяк, община Дулово, област Силистра 7 13.326 

10 38073 с. Колобър, община Дулово, област Силистра 6 4.119 

11 47696 с. Межден, община Дулово, област Силистра 6 28.020 

12 53148 с. Овен, община Дулово, област Силистра 5 15.772 

13 53494 с. Окорш, община Дулово, област Силистра 5 56.393 

14 53744 с. Орешене, община Дулово, област Силистра 7 8.356 

15 55186 с. Паисиево, община Дулово, област Силистра 5 17.545 

16 57296 с. Полковник Таслаково, община Дулово, област 
Силистра 

7 14.312 

17 57813 с. Поройно, община Дулово, област Силистра 5 17.916 

18 57995 с. Правда, община Дулово, област Силистра 5 39.676 

19 58709 с. Прохлада, община Дулово, област Силистра 7 9.004 

20 61724 с. Раздел, община Дулово, област Силистра 6 14.333 

21 63286 с. Руйно, община Дулово, област Силистра 6 19.547 

22 66038 с. Секулово, община Дулово, област Силистра 5 28.912 

23 66696 с. Скала, община Дулово, област Силистра 7 13.241 

24 80738 с. Черковна, община Дулово, област Силистра 6 27.448 

25 81966 с. Черник, община Дулово, област Силистра 5 32.065 

26 81150 с. Чернолик, община Дулово, област Силистра 5 33.229 

27 87504 с. Яребица, община Дулово, област Силистра 5 23.724 
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Таблица 23. Категоризация на община Дулово и съставните ѝ населените места, Източник: 

Национален регистър на населените места, 2014 г. и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 

2012г. /обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел/ на МРРБ за категоризацията на 

населените места. 

 

УРБАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИ НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с увеличаване 

на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на градските зони. Той 

включва различни етапи (урбанизация, деурбанизация или контраурбанизация и 

реурбанизация), които засягат страните в различни епохи – според географската и 

историческата ситуация. Степента на урбанизация е процентът от общото население на 

страната (или даден регион, община), което живее в градовете. Темпът на урбанизация 

представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за определен период. 

Процесът на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти върху икономиката и 

екологията му. Има различни форми (или модели) на урбанизация или на концентрация 

на човешки дейности, на населени места и социална инфраструктура (моноцентрични и 

полицентрични населени места, компактни градове, предградия и др.).  
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Фигура 6 Пространствено разпределение на населените места в пространствената 

структура на община Дулово 
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Населените места в териториалната структура на общината са равномерно/дисперсно 

пространствено разпределени, като селищата са разположени приблизително в 

геометричния център на землищата им. Това е свързано с ежедневния трудов изохрон, 

отговарящ на тогавашните условия на движение и обработване на земята с животинска 

тяга. 

Структурата на селищната мрежа е типична за областта и региона с преобладаващи 

селскостопански функции и с изразени междуселищни връзки насочени радиално към 

общинския център. Населените места в обхвата на влияние на град Дулово са Черник, 

Поройно, Черковна, Овен и Раздел, като те са транспортно-комуникационно и 

функционално обвързани с града. 

В контекста от необходимостта на постигане на един по устойчив социално-

икономически и пространствен модел и преминаването от моноцентричен към 

полицентричен модел на пространствено развитие е необходимо да се търси окрупняване 

на селищната мрежа и формирането на вторични центрове, които да балансират 

сравнително равномерно да разпределят социално-икономическата дейност в 

териториалната структура на общината. 

При бъдещия модел се отчита продължаващото увеличаване на функциите на 

общинския център и разширяване на неговата територия, но се търси и преструктуриране 

на селищната мрежа във вторични центрове. В тази връзка има възможност да бъдат 

обвързани и обособени следните структури, класифицирани и подредени по реда им на 

значимост в рамките на общината, предвид тяхната специфика и важност: 

 В северозападната част на общината село Паисиево изпъква като вторичен 

център транспортно-комуникационно и функционално обвързан с прилежащите 

му махали Орешене, Боил и Долец; 

 Межден, като вторичен център, обслужващ селата Козяк, Колобър, и Полковник 

Таслаково; 

 Секулово, като вторичен център, обслужващ селата Грънчарово, Прохлада и 

Скали; 

 Яребица, като вторичен център обслужващ селата Правда и Руйно; 

 Чернолик, като вторичен център обслужващ и село Златоклас; 

 Окорш, като вторичен център, обслужващ и село Вокил. 

Така обособените и функциониращи вторични центрове ще подпомогнат 

преодоляването на настоящия моноцентричен модел за пространствено развитие – 

модел, които в настоящия момент продължава да увеличава социално-икономическо и 
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културно значение на град Дулово в общината за сметка на разположените в 

селскостопанския хинтерланд населени места. В тази връзка формирането на нови зони 

на растеж и обитаване в обособените вторични центрове ще доведе до положително 

влияние върху цялата територия на общината. Това ще доведе до един по устойчив 

модел, а именно полицентричен модел на развитие. Модел, в които 6те вторични центрове 

ще бъдат сами по себе си двигатели на растеж за обособените селищни структури и за 

прилежащата им територия. Това от своя страна ще смекчи формирани различия  между 

град Дулово и периферно разположените селища. Този модел е по-ефективен от гледна 

точка на пространственото разпределение на територията и разположените социално-

икономически дейности, по отношение на  развитието на техническата инфраструктура 

и равномерното разпределение на населението.  

 

2.7. Жилищна осигуреност  

 

Количество на жилищния фонд 

По данни на НСИ за 2011г. в община Дулово има 8405 жилищни сгради, като 7344 от 

тях са обитавани, 1058 необитавани, които представляват близо 13% от жилищата в 

общината, 1 бр. за временно ползване и 2 бр. за колективно домакинство. Спрямо 

останалите общини в областта, Дулово се нарежда на второ място по брой жилищни 

сгради, след община Силистра. 

 

ОБЩИНИ ОБЩО ВИД НА СГРАДАТА НЕПОКАЗАНО 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

 

ОБЛАСТ 

СИЛИСТРА 

39352 29800 8828 712 11 1 

АЛФАТАР 1757 1268 485 3 1 - 

ГЛАВИНИЦА 4853 3690 1161 - 2 - 

ДУЛОВО 8405 7344 1058 1 2 - 

КАЙНАРДЖА 2142 1592 548 2 - - 

СИЛИСТРА 12209 8931 2588 685 4 1 

СИТОВО 3129 2198 930 1 - - 

ТУТРАКАН 6857 4777 2058 20 2 - 

 

 

Конструкция на жилищния фонд 
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В общината най-малобройни са стоманобетонните-едропанелни жилищни сгради 

/31/, което се дължи на предимно ниското застрояване, но по този показател общината се 

нарежда на второ място в областта, след община Силистра. Стоманобетонните-скелетни 

жилищни сгради са 74, а масивните 6040. 

 

ОБЩИНИ ОБЩО В ТОВА ЧИСЛО 

стоманобетонни-

едропанелни 

стоманобетонни-

скелетни 

масивни 

ОБЛАСТ 

СИЛИСТРА 

39352 367 338 26254 

АЛФАТАР 1757 2 3 828 

ГЛАВИНИЦА 4853 12 26 3560 

ДУЛОВО 8405 31 74 6040 

КАЙНАРДЖА 2142 3 6 753 

СИЛИСТРА 12209 293 182 7747 

СИТОВО 3129 5 1 1525 

ТУТРАКАН 6857 21 46 5791 

 

Стайност 

Броят на жилищата според данни на НСИ за 2012г. в община Дулово е 9197, на 

второ място в областта по този показател, след община Силистра. Жилищата са предимно 

тристайни /2304/, четиристайни /2275/ и пет-стайни /2016/, като пет-стайните и 

жилищата с шест и повече стаи в общината са с най-голям брой спрямо останалите 

общини в областта. Най-малко са едностайните и двустайните жилища. 

NUTS ЕКАТТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ 

ЗОНИ  

СТАТИСТИЧЕСКИ 

РАЙОНИ  

ОБЛАСТИ  

ОБЩИНИ 

ОБЩО ЖИЛИЩА ПО БРОЙ НА СТАИТЕ 

едно- 

стайни 

дву- 

стайни 

три- 

стайни 

четири- 

стайни 

пет- 

стайни 

 с шест и 

повече 

 стаи 

BG BG Общо за страната 3909348 349490 1276117 1303285 614735 193298 172423 

BG3 BG3 Северна и 

Югоизточна България 

2091705 174770 657400 701364 360080 112779 85312 

BG32 BG32 Северен централен 466057 31607 132657 156433 93970 32102 19288 

BG325 SLS Силистра 57388 3145 14679 18520 12285 5191 3568 

  SLS01 Алфатар 1788 26 188 603 648 229 94 

  SLS07 Главиница 5035 53 566 1842 1432 642 500 

  SLS10 Дулово 9197 130 958 2304 2275 2016 1514 

  SLS15 Кайнарджа 2145 32 288 1120 578 98 29 

  SLS31 Силистра 28095 2517 10400 8627 4669 1235 647 

  SLS32 Ситово 3157 75 521 1095 924 327 215 

  SLS34 Тутракан 7971 312 1758 2929 1759 644 569 
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Жилищна задоволеност 

Показателят жилищна задоволеност се измерва в брой жилища на 1000 човека от 

населението. По данни на НСИ за 2012г. в община Дулово на 1000 човека се падат по 

325,92 жилища, като с тази стойност тя се нарежда на последно място в областта. Имайки 

предвид тези данни, по следващия показател /среден брой лица на едно жилище/ има 

най-висока стойност /3,07/. 

NUTS ЕКАТТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ 

ЗОНИ  

СТАТИСТИЧЕСКИ 

РАЙОНИ  

ОБЛАСТИ  

ОБЩИНИ 

ОБЩО ЖИЛИЩА НА 

1000 ЧОВЕКА 

ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО 

СРЕДЕН БРОЙ 

ЛИЦА НА ЕДНО 

ЖИЛИЩЕ 

BG BG Общо за страната 3909348 536,33 1,86 

BG3 BG3 Северна и Югоизточна 

България 

2091705 566,52 1,77 

BG32 BG32 Северен централен 466057 551,97 1,81 

BG325 SLS Силистра 57388 489,68 2,04 

  SLS01 Алфатар 1788 605,90 1,65 

  SLS07 Главиница 5035 473,17 2,11 

  SLS10 Дулово 9197 325,92 3,07 

  SLS15 Кайнарджа 2145 422,16 2,37 

  SLS31 Силистра 28095 560,71 1,78 

  SLS32 Ситово 3157 598,14 1,67 

  SLS34 Тутракан 7971 534,25 1,87 

 

 

Вид на сградите в населените места 

В общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни сгради /1653/, 

20% от всички в общината. Най-малко на брой необитавани жилища има в с. Полковник 

Таслаково /4/. В общината има едно жилище за временно обитаване, което се намира в с. 

Чернолик. Двете жилища за колективно домакинство са разположени в гр. Дулово и в с. 

Правда. 

 

ОБЩИНИ  

НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

ОБЩО ВИД НА СГРАДАТА НЕПОКАЗАНО 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

  

ОБЩО ЗА СТРАНАТА 2060745 1365228 554229 140577 694 17 

ОБЩИНА ДУЛОВО 8405 7344 1058 1 2 - 

С. БОИЛ 245 222 23 - - - 

С. ВОДНО 247 218 29 - - - 

С. ВОКИЛ 349 314 35 - - - 

С. ВЪРБИНО 80 31 49 - - - 

С. ГРЪНЧАРОВО 289 197 92 - - - 
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С. ДОЛЕЦ 129 118 11 - - - 

ГР. ДУЛОВО 1653 1482 170 - 1 - 

С. ЗЛАТОКЛАС 201 175 26 - - - 

С. КОЗЯК 91 85 6 - - - 

С. КОЛОБЪР 181 134 47 - - - 

С. МЕЖДЕН 295 230 65 - - - 

С. ОВЕН 225 236 19 - - - 

С. ОКОРШ 555 473 82 - - - 

С. ОРЕШЕНЕ 103 91 12 - - - 

С. ПАИСИЕВО 315 277 38 - - - 

С. ПОЛКОВНИК 

ТАСЛАКОВО 

119 115 4 - - - 

С. ПОРОЙНО 295 269 26 - - - 

С. ПРАВДА 480 452 27 - 1 - 

С. ПРОХЛАДА 106 78 28 - - - 

С. РАЗДЕЛ 179 160 19 - - - 

С. РУЙНО 272 245 27 - - - 

С. СЕКУЛОВО 291 248 43 - - - 

С. СКАЛА 72 64 8 - - - 

С. ЧЕРКОВНА 191 138 53 - - - 

С ЧЕРНИК 655 592 63 - - - 

С. ЧЕРНОЛИК 375 343 31 1 - - 

С. ЯРЕБИЦА 382 357 25 - - - 

 

Жилищната зона в града обхваща по-голямата част от урбанизираната територия, 

като в близост до нея са разположени промишлените зони, спортната зона и някои обекти 

на социалната инфраструктура. Жилищното застрояване в общината може да се 

определи като ниско с прилежащи дворни пространства. В града застрояването също е 

ниско с масивни жилищни сгради, като единствено по главната улица „Васил Левски“ са 

ситуирани по-високи жилищни сгради.  

Количество на жилищния фонд задоволява сегашните потребности на населението, 

но предвид протичащите социално-икономически процеси и все по засилващото се 

влияние на групата от населени места около град Дулово е необходимо обособяване на 

нови зони за растеж и обитаване. По-голямата част от жилищните сгради в общината е 

необходимо до бъдат рехабилитирани. В общинския център е необходимо да бъдат 

изградени сгради за временно обитаване/настаняване. 

 

 

2.8. Стратегически насоки за териториално развитие 
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Стратегическите насоки за териториално развитие в община Дулово са свързани с 

реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има 

за цел да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и 

ресурсни възможности. 

Необходимо е интегриране на устройственото планиране с регионалното и 

секторните политики и планове, чрез координиране на секторните политики, стратегии, 

планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото 

развитие на община Дулово. 

Стратегическите насоки за пространственото развитие обхващат разработването и 

актуализацията на системата от документи за пространствено развитие на национално, 

регионално и общинско ниво, определящи стратегията за интегрирано пространствено 

развитие при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано 

устойчиво развитие.  

Също така е нужно планиране, което да постигне устойчиво развитие на населените 

места чрез прилагане на интегриран подход за решаване на икономическите, 

екологичните, социалните и културните проблеми в общината и насочена концентрация 

на ресурси за трайно подобряване на средата и качеството на живот. 

От значение за балансираното развитие на общината е и опазването на природното и 

културно наследство чрез добро управление, правилни политики и насочени инвестиции. 

Този компонент от пространствената структура показва идентичността на община 

Дулово и повишава конкурентоспособността ѝ.     

Урбанизираните територии на общинския център се явяват основен носител на 

растежа в рамките на територията на общината, като той се отличава със сравнително 

по-високо ниво на динамика в развитието и свързаната с него изменчивост на 

пространствено-функционалните характеристики на отделните урбанизирани 

територии.  

В съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за 

развитие през следващия програмен период, развитието на основните урбанизирани 

територии следва да се фокусира върху следните тематични направления: 

 Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на 

урбанизираната територия; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно развитие на града и неговите 

функционални системи; 
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 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно 

инфраструктурно осигуряване; 

 Управление на града и прилежащата територия. 

Конкретните насоки за териториално развитие на общината произлизат пряко от 

ролята и мястото на РСПР на област Силистра в регионалната система за планиране и 

управление на територията. Същите са пряко насочени към два основни документа:  

- Концепцията за пространствено развитие на общината, която следва да се 

разработи в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие; 

- Общ устройствен план на община Дулово, които следва да се разработи в 

съответствие с Закона за устройство на територията. 

Разработването на Концепцията за пространствено развитие на общината произтича 

от потребностите на системата на програмиране и стратегическо планиране за следващия 

програмен период от пространственото координиране на процесите, протичащи в 

общинската територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и 

регулатор за осъществяване не само на общинско, но и на отделните социално-

икономически секторни планирания на областно и регионално ниво, в контекста на 

общоевропейското пространствено развитие, с цел постигане на комплексно, 

интегрирано планиране.  

Общият устройствен план (ОУП) е документ, заемащ междинно йерархическо ниво 

и изпълняващ ролята на редуктор, осигурявайки плавен преход и конкретизация при 

реализирането на насоки, дефинирани от планови документи на стратегическо ниво, като 

Национална стратегия за регионално развитие през регионалните планове за развитие, 

НКПР, РСПР, областните стратегии и общинските планове за развитие. Общият 

устройствен план съдържа в себе си ясно дефинирани устройствени зони в рамките на 

територията с конкретни граници, предназначение и устройствени режими, изпълняващи 

залегналото в плановите документи от по-високо ниво. 

В тази връзка е необходимо ОУП да бъде разработен за територията на цялата 

община. По своята същност, като планов документ и във връзка с императивите 

залегнали в нормативната уредба за териториално устройство, действащи в Република 

България, общият устройствен план е документ с дългосрочно действие (15-20 години).  

Разработването на ОУП следва да отчита концептуалните изисквания според 

реалното състояние на територията на община Дулово. ОУП на общината следва да се 

разработи в съответствие с действащото законодателство и актуалната нормативна 

уредба на страната – Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и 
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нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми, Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за регионалното 

развитие, Закон за опазването на околната среда и др. 

Концептуални изисквания 

При изготвянето на ОУП на общината, се следват принципите на равнопоставеност 

на териториалните единици в цялото. С решението трябва да се осигурят предпоставки 

за преодоляване на дисбаланса между общинския център и периферията на общината. 

Територията на общината трябва да се развива равномерно, предлагайки рационална 

организация на различните видове територии, като едновременно с това да се създаде 

оптимално оползотворяване на наличните ресурси. Следва да се сведе до минимум 

отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на 

урбанизацията и икономическото развитие. С проекта да се създадат условия за развитие 

на социалната и техническата инфраструктура. С проекта следва да се създадат и условия 

за развитие насочени към икономически просперитет на общината, съблюдавайки  

постулатите в стратегическите документи по Закона за регионалното развитие, а така 

също и насочени към стимулиране на публично-частното партньорство в дейности 

осигуряващи по-целесъобразното ползване на поземления фонд общинска собственост.  

Екологични насоки 

Новоизработеният ОУП следва да не влошава екологичното равновесие в общината, 

като при това се съобразява и отчита ограничителните режими на защитени територии. 

При урбанизация на неурбанизирани територии следва да се предвидят мерки за 

безпроблемното им интегриране в средата, без това да доведе до увреждане и стрес на 

системата. 

Предназначение на територията на Общината – съгласно императивите на чл. 7 от 

ЗУТ и чл. 4 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии, основното предназначение на териториите на една община определено с 

районните устройствени схеми и общите устройствени планове е структурирано в пет 

функционални насоки: 

Устройство на урбанизираните територии (населени места и селищни 

образувания) – в устройството на урбанизираните територии следва да се отчита на 

първо място актуалното състояние и мястото им в йерархичната структура на селищната 

мрежа на общината. С проектното решение следва да се дефинират насоки за развитието 

на населените места или селищни образувания за времевия хоризонт на урбанистичната 

концепция, като същевременно  трябва да се вземат под внимание изискванията за 
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съхранение на околната среда и природните богатства при усвояване на територии както 

и техния природно-географски потенциал и прогнозите за развитие в демографско и 

социално-икономическо отношение. При това трябва да се създадат условия за 

безпроблемна комуникация както между отделните населени места и селищни 

образувания в йерархичните нива на територията на общината, така и при предвиждане 

на връзките със съседните общини в чисто транспортно-комуникационен аспект, а така 

също и в сферата на съвместни икономически, обществено-обслужващи, туристически и 

други дейности, с оглед развитието на общината да не е териториално ограничено. 

Устройство на земеделските територии - в устройството на териториите за 

земеделско ползване следва обработваемите земи да бъдат третирани като национално 

богатство и стратегически ресурс, който трябва да бъде опазван и съхранен от 

прекомерната и необоснована  демографска и икономическа урбанизация. Отчитайки 

категориите на земеделските земи, следва те да бъдат зонирани  съгласно текущото 

състояние, нуждите от земеползване на територията на общината, релефа, близостта до 

урбанизираните територии и пътните артерии и възможността за окрупняване. Насоките 

за бъдещо усвояване и ползване на потенциала им трябва да бъдат в духа на политиката 

по защита на висококатегорийните земи с инструментите на устройственото планиране 

и възможности за развитие на нови селскостопански производства в нискокатегорийните 

и хълмисти такива с възможности за развитие на нетрадиционни за района и 

алтернативни земеделски култури.  

Устройство на горски територии – в проектното предложение за устройството на 

горските територии следва да бъдат взети под внимание предвижданията залегнали в 

лесоустройствения план в това число залесени и незалесени площи, предвидени за 

залесяване, състав на дървесните видове, нормативно определените изисквания към 

устройството на горите със стопанско и специално предназначение. Системата от горски 

територии следва да бъде запазена и доразвита, отчитайки особеностите на горския фонд 

и ролята която той играе за опазването на биологичното разнообразие, дърводобива и 

дървопреработването като възможна икономическа дейност. 

Устройство на защитени територии – при тяхното проектиране следва да се предвидят 

устройствени режими, правила за тяхното управление и при необходимост буферни зони 

със специфичен устройствен режим, които в най-голяма степен гарантират запазването 

им като такива, а при възможност и допълване и обогатяване на съществуващата 

система. 
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Устройство на нарушени територии за възстановяване – с проекта на ОУП следва 

да бъде дефиниран броят, видът, местоположението и границите на териториите за 

възстановяване, специфичен устройствен режим за периода на функционирането им, 

както и условията за прекратяване на експлоатацията и последваща рекултивация, 

където е възможно. След рекултивацията би следвало да се формират предпоставки и 

мероприятия за повторното интегриране на засегнатите територии в заобикалящия ги 

ландшафт и предвиждане на ново функционално предназначение. 

Устройство на друг вид територии – с проекта за ОУП на общината и във връзка 

със законовите изисквания и предвижданията на стратегическите планови документи от 

всички нива за територията може да се определят устройствени зони и самостоятелни 

терени с устройствен режим.  

 

2.9. Екологично състояние и рискове 
 

ПОКОМПОНЕНТЕН АНАЛИЗ 

Анализът и оценката на екологичната обстановка се идентифицира чрез 

определящите я компоненти и фактори – климат и приземен атмосферен въздух, 

повърхностни води, земни недра и подземни води, земи и почви, биоразнообразие, 

вредни физични фактори, отпадъци и опасни вещества.  

 

Климат и атмосферен въздух 

В пространствената структура на община Дулово не са локализирани обекти от 

производствен, битов или обслужващ характер, които да оказват трайно неблагоприятно 

въздействие върху околната среда и в частност върху качествата на атмосферния въздух. 

Единствено има обекти с малък производствен капацитет и териториален обхват, 

разположени извън населените места, които имат незначително, епизодично, 

въздействие върху въздуха. Общината не принадлежи към категорията с влошаваща се 

екологична обстановка. 

 

 

Повърхностни води 
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На територията на общината липсват повърхностно течащи води и в този смисъл 

общинската територия е ощетена от този природен ресурс. Няма известни източници на 

минерални води с лечебни качества. 

В пространствената структура на общината само в град Дулово отпадъчните води се 

насочват към ПСОВ, която разполага само с механично стъпало, съоръжения за 

обеззаразяване и изсушителни полета. По-малко от половината отпадъчни води се 

насочват към ПСОВ, което замърсява отчасти околната среда. Канализационната мрежа 

в настоящия момент в град Дулово е под 50% изграденост, а в останалите населени места 

липсва. Битово-фекалните и производствени отпадъчни води се отвеждат в септични ями 

и попивни кладенци. 

 

Геоложки строеж, подземни води 

В района на община Дулово са развити карстовите процеси в неогенските варовици 

и наличието на „пропадъчни“ свойства в льосовите отложения. В пространствената 

структура на община Дулово не са регистрирани свлачищни и струтищни процеси. 

Основните полезни изкопаеми в обхвата на общината са нерудни предимно глини за 

производство на тухли и кариери за добив на трошен камък и баластра от реките, които 

в настоящия момент не застрашават екологичното състояние на общината. 

По отношение на подземни води няма отчетени превишения на препоръчителните 

показатели за опазване на подземните води от замърсяване. 

 

Земи и почви 

На територията на община Дулово са разпространени три вида почви – черноземни, 

съставляващи 90% от обработваемата земеделска земя, горски почви и ерозирани плитко 

каменливи почви. Горските масиви заемат 23% от територията на общината.  

Сред основните източници на замърсяване на почвата и земеделските земи са 

неправилната употреба на химични средства за растителна защита и експлоатираните в 

района на общината регламентирани и нерегламентирани сметища. Залежалите и 

негодни за употреба препарати за растителна защита се съхраняват в складове и ББ-

кубове. 

Основен проблем по отношение на опазване на околната среда в общината е 

замърсяването на земеделските земи от нерегламентирани сметища, най-често 
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разположени в дерета, върху зелени площи или на открити равни места със свободен 

достъп на хора и животни.  

В община Дулово няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, пестициди, 

нефтопродукти, нитрати и други замърсители и въпреки гореспоменатите проблеми с 

нерегламентираните сметища територията на общината не принадлежи към регионите с  

висока степен на замърсяване на почвата, което е гаранция за екологично чиста 

селскостопанска земя и селскостопанска продукция.  

 

Растителен и животински свят, биоразнообразие 

За територията на община Дулово е характерно наличие на разнообразна флора, като 

основните проблеми са насочени към нарушения в горския фонд с нерегламентираното 

изсичане. 

По отношение на животинския свят, община Дулово попада в Добруджанския 

фаунистичен район. В него преобладават степните фаунистични видове. Ловната площ 

на общината включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч или 

в които има условия за съществуването му, извън населените места.    

В териториалните граници на общината попадат следните три защитени зони по 

Натура 2000: 

 ЗЗ „Река Хърсовска“ с код BG0000106 - зона е тип К: Защитена зона по 

Директива за местообитанията 92/43/ЕЕС, която припокрива защитена зона по 

Директива за птиците с обща площ 36 756,70 ха., характеризира се с наличие на типичен 

карстов пейзаж -сухи карстови долини, каньони и малки пещери и сухи ливади и пасища 

по платото, важни места за убежища за прилепите и местообитания за степните 

бозайници.  В община Дулово зоната  обхваща землищата на селата Върбино, Межден, 

Полковник Таслаково, Прохлада, Секулово и Скала.   

 ЗЗ „Река Хърсовска“ с код BG00002039 – създадена е с цел опазване и 

поддържане на местообитанията на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna 

ferruginea/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Египетски лешояд 

/Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/ и др.; попада върху част от 

землищата на с. Върбино и с. Межден, община Дулово; общата площ на ЗЗ е  289 334,110 

дка по имотни регистри и площ по графика 289 356,17 дка.  

 ЗЗ „Лудогорие“  с код  BG0000168 - обявена е с цел опазването на 

местообитанията Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
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(Festuco-Brometalia (*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-

горунови гори, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Дъбово-габърови гори от типа 

Galio- Carpinetum и видовете Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, Белоопашат 

мишелов, Черночела сврачка; ЗЗ попада в землищата на селата Боил, Водно, Вокил, 

Долец, Златоклас, Овен,  Поройно, Правда, Руйно, Черковна, Черник, Чернолик и 

Яребица; площта на зоната е 59 447,46 ха. 

 

 

Фигура 7 Пространствено разпределение на защитените територии и местообитания в 

териториалната структура на община Дулово 
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Вредни физични фактори 

Към аспекта вредни физични фактори се отнасят наднормените шумови нива, 

вибрациите, електромагнитното, радиоактивно, топлинно и други видове въздействия. 

Като правило, основен източник на шум е транспорта, следван от производствени, 

битови, обслужващи дейности.  

Основен източник на шум в община Дулово са транспортните средства. 

Създаденият от МПС шум е в пряка зависимост от: интензивността на движението, 

структурата на транспортния поток, скоростта на МПС, възрастта на автомобилния парк, 

разположението на пътя и характера на терена встрани от него, както и от вида и 

качеството на пътната настилка. 

Втори по важност източник на шум в общината е този от битов характер. Като 

такива следва да се разглеждат строителните и ремонтни дейности, игрите на децата 

(край детски площадки, училища и детски градини), виковете, товаро-разтоварните 

работи и др.  

На трето място като източник на шум следва да се посочат производствените 

дейности, но те са локализирани извън населените места, а производството им е такова, 

че не са източник на наднормен шум в околната среда.  

В община Дулово липсват данни от проведени измервания на шума в района. 

Въпреки това може да приеме, че акустичното натоварване на територията на общината 

зависи от следните фактори:  

 Степен на моторизация и вид на МПС. Може да се предположи, че с нарастване 

на транспортните средства нараства и шумът на територията (особено в жилищните 

квартали с висока интензивност на движение). До повишаване на шумовото ниво води и 

увеличеният броя на амортизираните автомобили на територията на общината; 

 Транспортни потоци – интензивност, скорост и структура; 

 Вид и състояние на пътните настилки (ПУМ), брой на лентите и платната за 

движение, наличието (или отсъствието) на разделителна ивица. От съществено значение 

за нивата на транспортния шум са видът и състоянието на уличната мрежа. Счита се, че 

наличието на многолентово движение, асфалтовото покритие, наличието на 

разделителна ивица, доброто състояние на платната за движение и големите отстояния 

до прилежащата сграда са причина за сравнително по-добрите акустични условия на 

дадена територия; 
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 Характеристика на застроената среда – разположение спрямо платното, вид на 

застройката (едностранна или двустранна) и т.н. 

В общината няма данни за наднормени стойности на радиационния фон, нито за 

наличието на йонизиращи и/или не йонизиращи лъчения. Радиационният „гама фон 

постоянно се измерва ежегодно от дежурните по „Общински съвет по сигурност в 

общината“, той има нормална стойност 0,02, което е в границите на нормите. Няма 

регистрирани стойности, превишаващи допустимите нива.    

В общината няма данни за наличие на източници на наднормени вибрационни нива и 

такива на топлинно замърсяване.   

 

Отпадъчно стопанство  

По отношение на замърсяването от отпадъчното стопанство в общината се 

наблюдават нерегламентирани замърсявания, които подлежат на постепенно 

ликвидиране. Предимно в малките населени места са формирани нерегламентирани 

сметища, някои от които замърсяват горски или земеделски площи и дерета с воден 

отток. Налични са пространства в общината, където се изхвърлят и строителни отпадъци. 

  

Рискове от природни бедствия 

В териториалната структура на общината климатичните условия създават 

единствено риск от снегонавявания. В общината няма опасност от наводнения, поради 

липса на повърхностно течащи води. Възможни са и земетръси, но те се отнасят към 

трудно предсказуемите рискове. Превенцията на риска се изразява в необходимостта от 

изграждане на снегозащитни пояси. 

 

Изводи насочени към превенция на описаните рискове: 

 Необходимо е оптимизиране на устройствените параметри на селищната среда с 

цел подобряване качеството на атмосферния въздух; 

 Необходимо е подобряване на състоянието на водопроводната мрежа, повишаване 

качеството на питейните води, цялостно пречистване на отпадъчните води; 

 Изграждане на канализационни мрежи извън общинския център; 

 Необходимо е да се извършат процедури за възстановяване на площи, 

нерегламентирано замърсени с битови, градински, строителни и животински 

отпадъци. 
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2.10. Административен капацитет  

 

Административен капацитет е способността на хората и институциите ефективно да 

управляват делата си, да изпълняват задачите си и така да се постигат резултати, което е 

свързано с наличието на компетентности и води до намаляване на разходите за дейността 

на публичната администрация. От друга страна административният капацитет е ключов 

фактор за постигането на растеж, заетост, социално сближаване. 

Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са: 

 Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията; 

 Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и 

координация с други институции, граждански структури и администрации на 

общинско, областно и национално ниво; 

 Изграждане на гъвкава и адаптивна структура; 

 Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението. 

 

 

Структурата на администрацията на община Дулово е представена на схемата по-

долу. 
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Общински съвет Дулово се състои от 29 общински съветници. Към Общинския съвет 

функционират следните постоянни комисии: 

 Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна 

уредба” 

 Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол” 

 Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и 

туризъм” 

 Постоянна комисия  „Здравеопазване и социална политика” 

 Постоянна комисия  „Устройство на територията и инфраструктурата” 

 Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации” 

 Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и 

инвестиционна политика” 

 Постоянна комисия  „Земеделие, гори, екология и околна среда” 

 

Проекти по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 

Община Дулово работи по два проекта, финансирани по ОПАК 2007-2013: 

Проект: Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за 

постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции 

Обща цел: Подобряване управлението, организацията и функционирането на 

общинската администрация на Община Дулово за постигане на ефективност, ефикасност 

и избягване на дублиращи се функции 

Контекст: 

 Подобряване на услугите за граждани 

 Премахване на дублиращите се звена 

 Прехвърляне на неспецифични дейности 

 Повишаване на ефективността на администрацията 

 Повишаване и подобряване на участието на заинтересованите страни 

 

Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово 

Обща цел: Повишаване на капацитета на служителите от общинска администрация 

Дулово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. 

Контекст: 

Дейност 1. Провеждане на обучения в ИПА:  
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 Обучение на тема Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ  

 Обучение на тема Държавен протокол  

 Обучение на тема Прилагане на административно процесуалния кодекс  

 Обучение на тема Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за 

финансово управление и контрол  

 Обучение на тема Счетоводно приключване на бюджетната година  

 Обучение на тема Методи за определяне размерите на местните такси  

 Обучение на тема Как да мотивираме ефективната работа на служителите  

Дейност 2. Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от 

предоставяното от ИПА  

 придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна 

комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа.  

Дейност 3. Провеждане на компютърни обучения  

 Обучение по текстообработка за напреднали  

 Обучение за работа с електронни таблици  

 Обучение за работа с презентационен софтуер  

Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения  

 Обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани  

 Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи  

 Обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на 

местни политики и програми  

 Обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното 

време, екипна работа и взаимодействие  

 Обучение за ефективно управление на хора, лидерство и мотивация  

 

Административно обслужване  

При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в община Дулово се 

ръководи от следните принципи: 

 отговорност към проблемите на общината и нейните граждани; 

 спазване на закона и зачитане на морала; 

 максимална ефективност на провежданите действия и проекти; 

 диалог с гражданите; 

 прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и 

средства; 
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 ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и 

юридически лица. 

Общината цели да повиши качеството на административното и информационно 

обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност, 

коректност и повишаване приходите на общината. 

 

Административни услуги, които се предлагат на гражданите, включват:  

 Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне; 

 Административно технически услуги: 

- Общинска собственост 

- Устройство на територията 

 Административни услуги – кадастър; 

 Правни и административно технически услуги; 

 Административни услуги по дейността на селското стопанство и екологията; 

 Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт; 

 Административни услуги – местни данъци и такси; 

 Общи административни услуги: 

- Издаване на удостоверения във връзка с Кодекс за социални осигуровки;  

- Наредба за пенсии и осигурителен стаж;  

- Закон за администрацията; 

- Закон за достъп до обществена информация. 

 Вътрешни административни услуги – междуведомствени служебни издавания на 

удостоверение. 

Общински информационен център  е изграден в отговор на нарасналите изисквания 

и потребности на гражданите, в интерес на ефективния управленски подход и в 

съответствие с Програмата за изпълнение на Стратегията за модернизиране на 

държавната администрация, с цел:  

 Увеличаване на прозрачността в работата и намаляване предпоставките за 

корупция; 

 Цялостен автоматизиран управленски контрол върху общинските дейности; 

 Устойчиво повишаване доверието на хората към Общината – чрез достъпни, по-

бързо и качествено извършени услуги в дружелюбна и етична среда; 
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 Създаване на задължителни предпоставки за електронното управление на местно 

ниво и предоставяне на услуги, съответстващи на европейските стандарти – във 

връзка с изпълнение изискванията за присъединяване към Европейския съюз. 

С Етичен кодекс са определени правилата за поведение на служителите в 

Общинската администрация на община Дулово. Кодексът има за цел да създаде условия 

за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на общинските 

служители и да издигне престижа на работата в Общинската администрация. 

Служителите в Общинската администрация осъществяват дейността си при спазване на 

следните принципи: законност; лоялност; честност; безпристрастност; политическа 

неутралност; отговорност и отчетност. 

 

Запознаването и прякото въвличане на гражданите в политиката за местно развитие 

е от особена важност за нейното ефективно прилагане. Това се постига в диалог с 

гражданското общество чрез неговото широко информиране и консултиране и 

прилагането на различни форми на сътрудничество и децентрализирано вземане на 

решения.   

Подобрен интернет сайт на община Дулово функционира (http://dulovo.bg/), чрез 

който ръководството на общината успешно реализира елементи от политиката си на 

отвореност и достъпност за гражданите и прави усилия за достойно представяне пред 

света на даденостите и предимствата на общината. По този начин се подобрява 

публичния образ на община Дулово и се утвърждава сътрудничеството между местната 

власт и гражданския сектор.   

Основна роля в управлението на процеса на конкурентоспособно развитие на 

територията има публично-частното партньорство, изградено между заинтересовани 

страни от трите сектора: публичен, стопански и граждански. Формален израз на това 

партньорство е Местната инициативна група, чиято основна мисия е да работи за 

териториално развитие чрез ефективно прилагане и управление на стратегия за местно 

развитие 

Общинската администрация подкрепя инициативата на гражданските организации и 

бизнеса в община Дулово за създаване на МИГ, на базата на която да се разработи 

стратегия за местно развитие и да се реализират проекти от взаимен интерес. 
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3. SWOT АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятни почвено-климатични 

ресурси; 

 Висок дял плодородна обработваема 

земя; 

 Традиции в земеделието, съчетани с 

наличните природни ресурси като 

предпоставка за развитие на биоземеделие и 

устойчив агробизнес с висока добавена 

стойност; 

 Богата фуражна база за развитие на 

животновъдство; 

 Възможности за развитие на съвременна, 

компактна индустрия 

 Ниски темпове на намаление на 

населението; 

 Добре развита образователната 

инфраструктура; 

 Локализирани и идентифицирани 58 

археологически обекта от категория с 

„национално значение“; 

 Наличие на исторически недвижими 

културни ценности; 

 Богат културен календар – народни 

традиции и културни обичаи; 

 Висока степен на транспортна 

достъпност до общинския център; 

 Сравнително добро техническо 

състояние на пътната настилка; 

 Сравнително добро състояние на 

инженерната инфраструктура в общината; 

 Равномерно пространствено 

разпределение на населените места в 

териториалната структура на общината; 

 Добра транспортно-комуникационна и 

функционална обвързаност между 

населените места; 

 Добро състояние на околна среда, без 

наличие на крупни замърсители 

 Липса на повърхностно течащи води; 

 Моноотраслова структура на 

икономиката /земеделие/; 

 Висок дял от населението е с основно и 

начално образование (над 50%); 

 Липса на пречиствателни станции за 

отпадъчни води /ПСОВ/; 

 Концентрацията на здравни услуги в 

общинския център и затрудненото 

обслужване на по-малките и по-отдалечени 

населени места; 

 Ниско ниво на инвестиции; 

 Високо равнище на безработица; 

 Липса на актуализиран списък с НКЦ; 

 Липса на формирани културни 

туристически зони и обособени културни 

пейзажи; 

 Липса на Стратегия за развитие на 

културното наследство; 

 Липса на изграденост на канализационна 

мрежа извън общинския център Дулово; 

 Функциониращ моноцентирчен модел за 

развитие в общината, засилващ различията 

между територията на общинския център и 

периферията /център-периферия/; 

 Липса на Концепция за пространствено 

развитие на общината; 

 Липса на адекватни устройствени и 

нормативни документи за плановото развитие 

на общината и града, отговарящи на 

съвременното законодателство и тенденциите. 

 Замърсяване на земеделските земи от 

нерегламентирани сметища; 

 Пространства, замърсени със строителни 

отпадъци; 

 Липса на цялостно пречистване на 

отпадъчните води; 
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 Екологичното състояние на въздуха и 

почвите е добро, в района на общината няма 

големи замърсители; 

 Разнообразна флора и фауна. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗАПЛАХИ  

 По-ефективно използване на природните 

ресурси; 

 Развитие на биоземеделие; 

 Обвързване на растениевъдството с 

преработващата промишленост; 

 По-интензивно развитие на 

животновъдството; 

 Откриване на нови пазари за реализация 

на земеделска продукция; 

 Развитие на нови производства на база 

местни ресурси; 

 Междуобщинско сътрудничество; 

 Развитие на инфраструктурата и 

подобряване условията на живот; 

 Ограничаване намаляването на 

населението;  

 Създаване на работни места; 

 Стимулиране на предприемачеството; 

 Разработване на Инвестиционна 

програма и осигуряване на средства за 

финансирането й; 

 Развитие на селски и културно-

познавателен туризъм, развитие на ловен 

туризъм; 

 Адаптация на НКЦ в селищните 

структури и формиране на културни зони; 

 Изграждане на туристически маршрути и 

културна индустрия; 

 Създаване на информационна система на 

културно историческите ресурси; 

 Изграждане на партньорства между 

местните общности и бизнеса; 

 Използване на финансовите инструменти 

на ЕС за успешна реализация на проекти в 

областта на инфраструктурата, природното и 

културно наследство; 

 Спад в икономическото развитие; 

 Обезлюдяване на територията; 

 Нарушена материалната, образната и 

функционалната автентичност и съхраненост 

на НКЦ; 

 Понижена научна и художествена 

стойност на НКЦ; 

 Нарушена експозиционна среда на НКЦ и 

понижаване на значението на обекта за 

средата и обществото; 

 Невъзможност за формиране на културни 

зони /експозиционна среда/; 

 Невъзможност за обвързване на 

нематериално и материално недвижимо и 

движимо културно наследство 

 Неефективно използване на ел. енергия в 

жилищния сектор и градските публични 

пространства; 

 Замърсяване на околната среда; 

 Невъзможност за окрупняване на 

селищните структури и създаване на 

вторични центрове, които да балансират 

различията в територията на общината 

/невъзможност от прилагане на 

полицентирчен модел на развитие/; 

 Риск от снегонавявания; 

 Невъзможност от изграждане на 

канализационни системи във всички населени 

места. 

 



92 
 

 Развитие на селскостопанското летище в 

село Раздел; 

 Развитие на добра транспортно-

комуникационна схема за обществен 

транспорт в общината; 

 Подобряване на техническата 

инфраструктура с оглед повишени 

европейски стандарти; 

 Модернизация на железопътния ареал 

/гари и спирки в населените места/; 

 Газоснабдяване на всички населени 

места в общината и възможност за 

инсталиране на биогазови инсталации 

предвид селскостопанския характер на 

общината; 

 Доизграждане на уличната канализация в 

града и изграждане на канализационна мрежа 

във всички населени места; 

 Реконструкция и модернизация на ПСОВ 

Дулово; 

 Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност  в сградния фонд и градските 

публични пространства /улично осветление с 

осветителни тела с ниска консумация на 

електроенергия/; 

 Развитие на вторични центрове, които да 

намалят различията по отношение на 

равномерното пространствено разпределение 

на социално-икономическа активност и 

дейност; 

 Разработване на Концепция за 

пространствено развитие на община Дулово; 

 Създаване на необходимата нормативна 

и устройствена планова основа за развитие 

на селищните структури; 

 Възстановяване на площи, 

нерегламентирано замърсени с битови, 

градински, строителни и животински 

отпадъци; 

 Доизграждане на канализационната 

мрежа в населените места и  изграждане на 

водопроводна и канализационни мрежи 

заедно с локални ПСОВ. 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

4.1. Визия  
 

Визията за развитие на община Дулово отразява желаните промени и желаното 

състояние за развитието на общината в един дългосрочен период. Тя отразява мнението 

на местните хора и има мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ 

териториалната общност. 

 

Община Дулово – динамично развиваща се урбанистична структура, 

предоставяща повишен стандарт на живот на местното население, възможност за 

развитие на бизнес и инвестиции, основана на съвременна инфраструктура и 

съхранена околна среда и културна идентичност. 

 

Така определената Визия за развитие на община Дулово ще се постигне в условията 

на: 

 Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката; 

 Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие; 

 Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с други източници; 

 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на 

планирането и програмирането, ресурсно осигуряване, реализацията, наблюдението 

и оценката; 

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия 

на национално, регионално и локално равнище. 

 

4.2. Стратегически цели и приоритети 

 

Визията за развитие ще се реализира чрез успешното постигане на следните 

Стратегически цели: 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Стимулиране развитието на конкурентоспособна 

местна икономика, основана на местните ресурси и потенциали“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на условия за балансирано териториално 

развитие и ефективно опазване на околната среда“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „Развитие на човешките ресурси и ефективно социално 

обслужване“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: „Подобряване на административния капацитет и 

повишаване на териториалното сътрудничество“ 

 

Стратегическа цел 1: Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна 

икономика, основана местните ресурси и потенциали“ 

Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал   

Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор 

Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на 

нов бизнес и/или създаването на нови работни места 

Приоритет 1.2: Развитие на земеделието 

Мярка 1.2.1.: Развитие на растениевъдството /биоземеделие/ 

Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството 

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма 

Мярка 1.3.1.: Развитие на културно-познавателен, селски и ловен туризъм 

Приоритет 1.4.: Стимулиране на инвестиционната активност 

Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса 

Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на бизнеса 

Мярка 1.4.3.: Привличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес 

партньорства за развитие на ПЧП 

 

Стратегическа цел 2: „Създаване на условия за балансирано териториално 

развитие и ефективно опазване на околната среда“ 

Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата  

Мярка 2.1.1: Реконструкция и рехабилитация на местната транспортна инфраструктура 

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

отпадните води  

Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването  

Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната инфраструктура  

Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура  
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Мярка 2.1.6.: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура  

Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура 

Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на археологическите обекти в селищните структури 

Мярка 2.1.9.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради 

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Подобряване управлението на отпадъците  

Мярка 2.2.2.: Развитие на зелената система в общината  

Мярка 2.2.3.: Опазване на биоразнообразието 

Мярка 2.2.4.: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на 

ВЕИ 

 

Стратегическа цел 3: „Развитие на човешките ресурси и ефективно социално 

обслужване“ 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях  

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска помощ 

и програми за здравна профилактика  

Мярка 3.1.2.: Подобряване на достъпа до дентално медицински услуги и повишаване на 

здравната култура  

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване 

на благоприятна среда за реализация на младото поколение 

Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения 

Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на 

заниманията на деца и младежи 

Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно 

значение и професии с трудова реализация 

Мярка 3.2.4.: Допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване на 

учебния процес 

Мярка 3.2.5.: Развитие на спорта  

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на 

групи в социална изолация  

Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в 

общината 

Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други 

лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда 

Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица 

Приоритет 3.4.: Разнообразяване на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1.: Организиране на нови културни събития и фестивали в общината 

Мярка 3.4.2.: Стимулиране и подпомагане развитието на културните институции в 

общината 
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Стратегическа цел 4: „Подобряване на административния капацитет и 

повишаване на териториалното сътрудничество“ 

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината 

и подобряване на капацитета ѝ 

Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската 

администрация  

Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация 

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните общински партньорства и 

трансгранично и международно сътрудничество  

Мярка 4.2.1.: Утвърждаване и създаване на нови трайни връзки със съседните общини за 

работа и съвместно участие в проекти  

Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 

 

 

5. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА 

НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на 

развитието в община Дулово през следващите седем години. Финансовата таблица 

изразява ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. 

Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни 

области от стратегията на ОПР. Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат 

осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. Адекватното планиране 

на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно управление на 

финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства са 

реалистично предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на Дулово за 2014-

2020 и потенциала на община Дулово да привлича и управлява средства от Оперативните 

програми. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите средства 

за реализация на проектите, част от различните приоритетни области. 

Индикативната финансова таблица на ОПР на община Дулово 2014-2020 г. е 

представена като Приложение 1. 
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6. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване степента на изпълнение на Общинския план за развитие. Важно значение 

има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на предприетите 

интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и адекватност на 

текущата ситуация. Индикаторите са неразривно свързани с цялостната организация за 

наблюдение, оценка и актуализация на плана, представена в т. 7. Дефинирането на 

индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на 

ОПР и съвременните методи за мониторинг на стратегическото планиране.    

Индикаторите за изпълнението на ОПР следва да бъдат проследими, с оптимален брой 

и да създават качествена информационна основа за процеса на мониторинг и оценка. 

При разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а именно: 

 Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни; 

 Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано 

бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено 

определен, така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на 

мерната единица; 

 Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни 

за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими;  

 Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на 

проекта и също така да бъде реалистичен; 

 Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в ограничен 

период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта. 

Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност 

на общинското планиране и управление към момента на разработването на ОПР. 

Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на 

официалните източници на информация в страната. Оперативността на системата зависи 

от точното определяне на начални стойности на отделните индикатори.  

Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР извежда 

нуждата от дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни 

към настоящия момент.  
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Целесъобразно е да се разработи и поддържа информационна база данни за целите 

на ОПР, която да представлява списък с всички индикатори и периодично обновяваните 

им текущи стойности. Подобна база данни следва да се поддържа от общинската 

администрация и нейните специализирани администрации и отдели. Необходимо е 

активно и регламентирано взаимодействие между общинските звена и външни 

източници на информация. Поддръжката на общинската база данни следва да бъде 

неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните 

доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.  

Индикаторите имат важно значение за проследяването на изпълнението на плана, за  

оценката на неговата ефективност и ефикасност, и  в този смисъл са ключов елемент при 

разработването на междинни и на последваща оценка на ОПР.   

Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни 

компонента – индикатори  за  въздействие  и  индикатори  за  резултат, напълно  

съответства  на „Методическите указания” на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно 

позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите от 

съдържанието на ОПР на община Дулово. Докато индикаторите за резултат проследяват 

преките резултати от прилагане на интервенциите и е възможно да бъдат отчетени в 

кратък период от време след това, то индикаторите за въздействие са свързани 

резултатите от прилагането на съответните интервенции във времето и проследяват по-

обхватно във времето и пространството въздействието върху територията на общината.    

При изготвянето на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Дулово за периода 2014-2020 г. е използвана 

Матрица на индикаторите (Приложение 2), която следва приоритетите и мерките от 

Програмата за реализация на ОПР.    

В матрицата с индикатори са включени индикаторите, мерните единици, източника 

на информация, периода на отчитане, както и базовата стойност (в случай, че такава е 

налична) и  целева стойност към 2020 г. Проследяването на индикаторите на годишна 

база дава възможност за сравнение на основни икономически, демографски, 

инфраструктурни показатели през годините, анализ на връзките между тях и възможни 

причини и фактори за тяхното изменение. Поради тази причина е необходимо 

регулярното набиране на информация и създаването на пълна и адекватна база от данни, 

която да послужи както за оценката на ОПР, така и за изготвяне на следващи планови 

документи.    



99 
 

Освен конкретните индикатори по приоритети и мерки, включени в матрицата с 

индикатори, е предвидено проследяване на общи индикатори за въздействие, които са 

съобразени с индикатори на национални и европейско ниво и методическите указания за 

разработване на ОПР и позволяват сравнение на напредъка на община Дулово на фона 

на европейските и национални тенденции.   

Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни източници 

на информация. Основното средство за събиране на информация е базата данни на 

Националния статистически институт, неговата текуща статистика и периодично 

издаваните сборници.  

Възможност за получаване на търсената информация произлиза и от Изпълнителната 

агенция по околна среда, РИОСВ, РЗИ, Общинска служба по земеделие, Агенцията по 

заетостта, Агенция пътна инфраструктура, ВиК дружество, доставчик на 

електроенергия, образователни, социални и здравни институции на територията на 

община Дулово, НПО и др. Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България позволява да се прецени ефективността на 

приложението на финансови ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на 

ресурси в определена област.  

Ключов източник на информация представлява и общинската администрация на 

Дулово и поддържаните от нея списъци и регистри. Поддържането на база данни за 

целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от 

информационните масиви и наблюдения на общинските звена.  

 

7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

 

За извършване на наблюдението се въвежда система за наблюдение и оценка, която 

осигурява ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 

управление  и ресурсното осигуряване на местното развитие.  По този начин системата е 

способна да осигури по-ефективно изпълнение на плана, като за цел се явява постигане 

на интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. 

Системата за наблюдение и оценка обхваща: 
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 Източници на информация, начин и периодичност на събиране, обработка и 

анализиране на информацията; 

 Индикатори за наблюдение – индикатори за резултат и индикатори за 

въздействие; 

 Органи за наблюдение; 

 Докладване и публичност. 

Съгласно чл. 79 от ППЗРР, данните, които се използват, за да се извършва 

наблюдението, се събират от Националния статистически институт, Агенцията по 

заетостта, както и от други надеждни регионални и местни източници на информация. 

Данните се събират, обработват и анализират ежегодно, с цел разработването на Годишен 

доклад за наблюдението на Общинския план за развитие. 

Органът, който има правомощията и законовите задължения да наблюдава и 

управлява Общинския план за развитие е Кметът на общината и специализираните 

дирекции и отдели в местната администрация.  В чл. 81 от ППЗРР са посочени седемте 

функции на органа за наблюдение: 

 Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие;  

 Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересовани органи, организации и 

юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

 Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 

обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на 

равните възможности и социалното включване; 

 Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие; 

 Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните 

структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие 

и на Общинския план за развитие; 

 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 

ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми 

и пропуски; 
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 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и 

публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се 

гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо 

планиране на регионалното и местното развитие. 

В изпълнението на законово дадените му правомощия и задължения Кметът на 

общината ще бъде подпомаган от кметовете и кметските наместници в останалите 

населени места на общината, както и от цялата общинска администрация.   

 

Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския 

план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение, назначена със 

заповед на Кмета. Функциите по наблюдението обхващат: 

 Разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на 

плана;  

 Периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;  

 Анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и 

степента на постигане на интервенциите;  

 Разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;  

 Ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в 

Общинския съвет; 

 Разглеждане предложения за преразпределение на средствата по приоритетите, 

целите и мерките;  

 Предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или 

подобряване на управлението му. 

 

Докладването и осигуряването на публичност относно изпълнението на ОПР се 

извършва ежегодно, като докладът се изготвя в съответствие с чл. 91 ал. 8 от ППЗРР. След 

като докладът е изготвен, се внася за обсъждане и одобрение от Общинския съвет до 31 

март на всяка следваща година. Данните се въвеждат в единната информационна система 

за управление на регионалното развитие. Задължително се предоставя и копие от доклада 

в седем дневен срок след одобрението му на областния съвет за развитие.  

Докладите съдържат информация за: 

 промените в социално-икономическите условия и секторните политики за 

развитие на местно, регионално и национално ниво; 
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 постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и 

индивидуалните проекти и схеми за подпомагане; 

 финансовото изпълнение на проектите; 

 действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при 

изпълнение на плана включващи: 

- мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за 

събиране на данни; 

- преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на 

изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

- мерките за осигуряване на публичност  

- мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните 

политики и програми. 

 

Оценката на плана е предварителна, междинна и последваща. Предварителната оценка 

се разработва успоредно с подготовката на Общинския план за развитие.  

Междинната се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на действие 

на плана. Обхватът и се определя от чл. 33 от ЗРР и включва:  

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие. 

Последващата оценка се извършва не по-късно от 1 година след изтичане на периода 

за неговото действие. Обхватът се определя от 1л. 34 от ЗРР: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

При актуализацията на Общински план Дулово се анализира и оценява динамичното 

въздействие на външните и вътрешни фактори върху социално-икономическите 

характеристики на развитието на общината. Предпоставките за актуализация трябва да 

съответстват на посочените в чл. 38 ал. 1 от ППЗРР: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в Общината 
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 в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия 

за развитие 

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС 

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на ОПР на основата на резултатите от междинната или последваща 

оценка 

 

8. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

При разработване на Общински план за развитие на община Дулово, главна цел се 

явява прилагането на принципа за партньорството и осигуряване на информация и 

публичност. Спазването на този принцип е от основно значение за ефективното 

планиране и управление, тъй като в основата му са залегнали обмена на идеи и 

координирани действия между всички заинтересовани страни.  Коректното публично 

представяне на пълния набор информация е предпоставка за формирането на 

партньорства и повече възможности за съвместно действие. 

Планът включва в себе си дейности от компетенцията на местната власт, като  ключови 

партньори на местно равнище се явяват НПО, представители на бизнеса,  културни, 

изследователски и научни институции. Прилагат се различни подходи за диалог и 

консултации, които да осигурят съвместно участие на местната власт, бизнеса, 

неправителствените организации и гражданите. Чрез формални и неформални работни 

срещи, попълване на анкетни карти, осъществяване на широко консултиране чрез 

организиране на публични дискусии и чрез интернет, се дава възможност на всички 

заинтересовани страни, да изразят мнение и представяне на предложения.   

Включването на заинтересованите страни в планирането, програмирането и 

изпълнението преминава през етапите:  

 Информиране – първият, основополагащ етап от процеса на планиране, който 

цели да информира хората за това, което предстои и да ги насърчи да участват. Формите 

и начините за информиране могат да бъдат най-разнообразни: информационни срещи с 

гражданите и заинтересованите страни, фокус-групи, дискусионни форуми, 
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пресконференции; публикации в медиите и в интернет, разпространение на бюлетини, 

листовки, брошури, плакати, транспаранти и др.  

 Консултиране - етап от планирането, в който гражданите и заинтересованите 

страни са поканени да коментират намерението на управляващите да осъществят процес 

на планиране и да споделят мнения относно предложения подход на работа. Подходящи 

форми и начини за консултиране: работни срещи, граждански панели, проучване на 

мнения – интервюта и др.  

 Вземане на съвместни решения – това е един от най-важните етапи, при който 

заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формулиране на общи 

решения. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: публично 

обсъждане, „кръгла маса”, „обществен форум”, „конференция на бъдещето“, планиране 

с участие – „смесени работни групи”.  

 Изпълнение на решенията (съвместни действия) – това е етапът на 

изпълнението, в който управляващите и гражданското общество предприемат съвместни 

действия за реализирането на конкретни дейности или инициативи: обществено значими 

проекти, кампании в полза на околната среда, децата или хората с увреждания, 

подготовка на терени за зелени площи или залесяване, организиране на конференции, 

културни или спортни събития и др.  

 Наблюдение и оценка на изпълнението – заключителен етап от участието, в 

който освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва да бъдат 

включени и представители на гражданите и заинтересованите страни, участвали в 

етапите на планиране и изпълнение. За тази цел могат да се сформират смесени групи за 

мониторинг и оценка, обществени съвети, комисии и др. Цели се формиране на 

позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно участието в 

процеса на наблюдение и осигуряване на обществена подкрепа за реализацията на 

Общинския план за развитие.  

Кметът на общината и Общинският съвет са органите, които осигуряват информация 

и публичност за дейностите по ОПР. В рамките на разработването на документа се 

представят и популяризират работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната 

реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. 

Различните механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава 

публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани групи. 

Отчитането на разнообразните интереси и съображения е възможност за балансиран, 

реалистичен и отразяващ местната специфика документ.   
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Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в неговата 

програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират успешно при 

концентрация на ресурси и усилия между различни актьори. Разпределението на 

дейностите и отговорността за значимите проекти между публичния, частния и 

неправителствения сектор подкрепя изпълнението и устойчивото ползване на резултатите 

от проекта. 

 

9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДУЛОВО 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява 

конкретния начин за осъществяване на неговите стратегическите предложения. 

Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им 

мерки и проектите от съдържанието на ОПР. Включена е възможността за актуализация 

на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и 

актуализация на плана. 

Програмата за реализация на ОПР на община Дулово за периода 2014-2020 г. е 

представена като Приложение 3. 

 

10. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 

 

Мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени са наложителни, тъй като то въздействието му върху 

икономическия и социален живот непрекъснато се засилва. Климатичните промени 

водят до повишено потребление на електроенергия, съответно до по-висок добив на 

невъзобновяеми природни ресурси, обезлесяване, което резултира в покачване нивото на 

световния океан и заплаха от природни бедствия – най-вече климатични и хидроложки.   

Климатичните промени налагат навременни и безкомпромисни мерки, а 

необходимостта от адаптиране към тях поставя редица въпроси пред общественото 

развитие. Поради тези причини се предприемат действия на световно, национално, 

регионално и местно ниво.  
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Един от основните документи за борба с климатичните промени на световно ниво е 

Протоколът от Киото, който предвижда намаляването на общо девет вида газови емисии 

(от типовете въглероден диоксид, метан, диазотен оксид, хидрофлуоровъглеводороди, 

перфлуоровъглероди и серен хексафлуорид). Всяка държава, ратифицирала 

споразумението трябва да намали с определен процент изхвърлянето на тези газови 

емисии, като за Европейския съюз този процент е 8. В Протокола от Киото са предвидени 

и т. нар. „гъвкави механизми“ за ограничаване на вредните емисии, които се изразяват в:  

 Търговия с квоти за вредни емисии; 

 Механизми за чисто развитие, при които се реализират проекти в областта на 

икономиката - развиващите се държави получават инвестиции за строежа на нови 

мощности за сметка на стари; 

 Съвместно изпълнение на проекти за намаляване на изхвърлянето на вредни 

емисии, които се изпълняват на територията на дадена държава, за сметка на друга 

държава. 

Нормативните документи, които се прилагат на национално ниво за ограничаване 

изменението на климата са Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за ограничаване изменението на 

климата (ЗОИК), приет през 2014 г. С последния, съгласно чл. 1 се уреждат:  

„1. провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на климата; 

2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България 

по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана 

със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (РКОНИК) и Протокола от Киото 

към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

(ратифицирана със закон – ДВ, бр. 72 от 2002 г.) (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (Протокола от 

Киото);… 

….4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни 

вещества и парникови газове в атмосферата; 

5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ); 

6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове (НРТКЕПГ); 
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7. мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните течни горива 

и енергия за транспорта; 

8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите 

членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение 

на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 

г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък „Решение № 406/2009/ЕО“; 

9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).“ 

Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

вече настъпилите промени, за които община Дулово би могла да съдейства, могат да се 

обобщят във вземане на мерки и кандидатстване по проекти в областта на:  

- енергетиката; 

- транспорта; 

- селското и горско стопанство; 

- управлението на отпадъците и водите; 

- опазване чистотата на атмосферния въздух; 

- индустрията и др. сектори на националната икономика.  

Мерките в посочените области могат да доведат до намаляване емисиите на 

парникови газове или поглъщането им посредством изпълнение на следните примерни 

мерки: 

 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди; 

 залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването. Залесяването и 

повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, 

обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните 

методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в 

тази област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, 

подписали РКОНИК; 

 разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 

възобновяеми източници; 
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 разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата 

с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; 

 образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; 

 повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с 

изменението на климата; 

 насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен 

транспорт; 

 мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на 

жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на 

социалните последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства 

с ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични 

нужди. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 1 

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА НА ОПР НА ОБЩИНА ДУЛОВО 2014-2020 Г. 

 

Дейност Срок на изпълнение Стойност                         Източник  на средства 

/хил. лв. / Средства от 

общинския 

бюджет 

Средства от 

държавния бюджет 

Фондове на ЕС, 

друга 

чуждестранна 

помощ 

Частни средства 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика, основана на местните 

ресурси и потенциали“ 

Приоритет 1.1: Развитие на 

икономиката чрез използване 

на местния потенциал  

2014-2020 г. 32 32       

Приоритет 1.2: Развитие на 

земеделието 
2014-2020 г. 662 33 66 563   

Приоритет 1.3.: Развитие на 

туризм 
2014-2020 г. 45 2 5 38   

Приоритет 1.4.: Стимулиране 

на инвестиционната 

активност 

2014-2020 г. 2 185 108 217 1 856 5 

  
 

  
2 924 175 288 2 457 5 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на условия за балансирано териториално развитие и ефективно опазване на 

околната среда“ 

Приоритет 2.1: Подобряване 

на инфраструктурата  
2014-2020 г. 128 045 6 402 12 805 108 838   

Приоритет 2.2.: Опазване и 

съхранение на околната среда 
2014-2020 г. 13 230 662 1 323 11 246   

   141 275 7 064 14 128 120 084   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „Развитие на човешките ресурси и ефективно социално обслужване“ 

Приоритет 3.1.: Подобряване 

качеството на здравните 

услуги и достъпа до тях 

2014-2020 г. 105 5 11 89   

Приоритет 3.2.: Подобряване 

качеството и достъпа до 

образованието. Създаване на 

благоприятна среда за 

реализация на младото 

поколение 

2014-2020 г. 435 22 44 370   

Приоритет 3.3.: Подобряване 

качеството на социалните 

услуги и интегриране на групи в 

социална изолация  

2014-2020 г. 365 18 37 310   

Приоритет 3.4.: 

Разнообразяване на културния 

календар на общината 

2014-2020 г. 1 090 55 109 927   

  
 

  
1 995 100 200 1 696   
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: „Подобряване на административния капацитет и повишаване на териториалното 

сътрудничество“ 

Приоритет 4.1.: Подобряване 

качеството на услугите, 

предоставяни от общината и 

подобряване на капацитета й 

2014-2020 г. 380 19 38 323   

Приоритет 4.2. Стимулиране 

на местните партньорства, 

трансграничното и 

международно 

сътрудничество 

2014-2020 г. 1 601 80 160 1 361   

    1 981 99 198 1 684   

ОБЩО   148 175 7 437 14 813 125 920 5 
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Приложение 2 

МАТРИЦА С ИНДИКАТОРИ НА ОПР НА ОБЩИНА ДУЛОВО 2014-2020 

 

Индикатор Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова стойност Целева стойност  

2020 г. 

Индикатори за въздействие 

 

Стратегическа цел 1 

Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика, основана на местните ресурси и потенциали 

 

Нетни приходи от продажби на предприятията Лв. НСИ Ежегодно  2011 – 51245 

хил. лв.  

Увеличение с 

20% 

Увеличение броя на населението Брой  НСИ Ежегодно 2013 г. – 15 949 

души 

Увеличение с 

10% 

Увеличение на население с висше образование % НСИ Ежегодно  2011 г. – 8,1% Увеличение с 

5%  

Намаление коефициента на безработица % АЗ, ДБТ Ежегодно 2011 г. – 19,6% Намаление до 

средната 

стойност за 

страната  

Увеличение коефициента на заетостта  % АЗ, ДБТ  Ежегодно 2011 г. – 45,5%  Увеличение с 

20%  
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Разходи за придобиване на ДМА 

 

Лв. НСИ Ежегодно 2011 г. – 22 059 

хил. лв. 

Увеличение с 

20%  

 

 

 

Стратегическа цел 2 

Създаване на условия за балансирано териториално развитие и ефективно опазване на околната среда 

 

Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища Км.  община Дулово  Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

Дял от населението с подобрено водоснабдяване % община Дулово Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

Дял от населението с изградена канализационна система  % община Дулово Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ   Лв. община Дулово, 

ЕРП  

Ежегодно N   Намаление с 

20%  

 

Стратегическа цел 3 

Развитие на човешките ресурси и ефективно социално обслужване 

 

Дял на населението с подобрено здравно обслужване  % община Дулово Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

Дял на населението с подобрено социално обслужване % община Дулово Ежегодно N  Увеличение с 

20% 
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Дял на населението с подобрени образователни услуги % община Дулово Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

 

Стратегическа цел 4 

Подобряване на административния капацитет и повишаване на териториалното сътрудничество 

 

Увеличение на получената БФП от Структурни и 

Кохезионен фонд на ЕС 

% община 

Момчилград 

Ежегодно N  Увеличение с 

20% 

Приоритет / Мярка Индикатор Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова 

стойност 
Целева 

стойност 

2020 г. 

Индикатори за резултат 

Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал 

Мярка1.1.1.: Подкрепа за 

развитието на частния 

сектор  

Проведени 

информационни 

мероприятия/срещи  

Брой  Община 

Дулово  

Ежегодно  N  N + 10 

Бизнес-справочник в 

интернет страницата на 

общината 

Брой  Община 

Дулово  

Ежегодно  0 1 

Мярка1.1.2.: Подпомагане 

предоставянето на бизнес 

услуги, свързани със 

стартиране на нов бизнес 

и/или създаването на нови 

работни места 

Център за подкрепа на 

малкия и средния бизнес 

Брой  Община 

Дулово  

Ежегодно  0 1 

Новооткрити предприятия  Брой  Община 

Дулово, НСИ  

Ежегодно  N  N + 5 

Приоритет 1.2: Развитие на земеделието 
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Мярка 1.2.1.: Развитие на 

растениевъдството 

/биоземеделие/ 

Нови земеделски 

стопанства 

Брой  Община 

Дулово, НСИ 

Ежегодно N N + 5 

Изградени торища в 

населените места 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 27 

Мярка 1.2.2.: Развитие на 

животновъдството 

Тържище за животни Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма 

Мярка 1.3.1.: Развитие на 

културно-познавателен, 

селски и ловен туризъм 

Стратегия за развитие на 

туризъм  

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Инвестиции в 

туристическа 

инфраструктура – 

екопътеки  

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 5 

Популяризирани 

туристически обекти 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 7 

Стратегия за развитие на 

културното наследство и 

карта на недвижимите 

културни ценности на 

територията на общината 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Общински център за 

туристически услуги  

Брой Община 

Дулово  

Ежегодно 0 1 

Приоритет 1.4.: Стимулиране на инвестиционната активност 

Мярка 1.4.1.: Развитие на 

зоните за локализация на 

бизнеса 

Общински пазар в град 

Дулово  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 
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Мярка 1.4.2.: Активно 

участие на общинската 

администрация като 

партньор на бизнеса 

Партньорства между 

община Дулово и бизнеса 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 5 

Мярка 1.4.3.: Привличане 

на инвестиции чрез 

установяване на трайни 

бизнес партньорства за 

развитие на ПЧП 

ПЧП за съвместно участие 

в проекти за икономическо 

развитие  

Брой  Община 

Дулово  

Ежегодно N N + 5 

Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата 

Мярка 2.1.1: 

Реконструкция и 

рехабилитация на местната 

транспортна 

инфраструктура 

Подобрена пътна 

инфраструктура  

Км.  Община 

Дулово  

Ежегодно N N + 100 

Реконструиран гаровия 

комплекс в гр. Дулово 

Не/Да Община 

Дулово 

Ежегодно Не  Да  

Ремонтирани площадни 

пространства  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N 27 

Мярка 2.1.2: Подобряване 

на водоснабдяването, 

канализацията и 

пречистването на 

отпадните води 

Рехабилитирана  

водопроводната мрежа 

% Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 20 

Подновяване и 

доизграждане на 

канализационната мрежа 

% Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 20 

Изградена пречиствателна 

станция за отпадъчни води 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Мярка 2.1.3.: Подобряване 

на електроснабдяването  

Енергоефективно улично 

осветление  

Брой 

улици  

Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 20 

Мярка 2.1.4.: Подобряване 

на състоянието и МТБ на 

Проекти за развитие на 

спорта 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 
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образователната 

инфраструктура 

Оборудвани 

специализирани  учебни 

кабинети 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 20 

Благоустроени училищни 

дворове, детски и спортни 

площадки  

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 30 

Мярка 2.1.5.: Подобряване 

на състоянието и МТБ на 

здравната инфраструктура 

Модернизация на наличния 

сграден фонд на МБАЛ гр. 

Дулово  

Не/Да   Община 

Дулово 

Ежегодно Не Да 

Обновяване на здравните 

кабинети в населените 

места от общината 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N 27 

Мярка 2.1.6.: Подобряване 

на състоянието и МТБ на 

социалната 

инфраструктура 

Разкрит нов ЦОП – гр. 

Дулово с капацитет 70 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 1 

Изграден Общински 

център за деца с 

увреждания 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Обществена трапезария с 

капацитет 50 места 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Преструктуриране на 

съществуващия ДВХПР в 

с. Правда и подобряване 

качеството на 

предоставяните грижи 

Не/Да Община 

Дулово 

Ежегодно Не  Да  

Изграждане на ЦНСТ за 

възрастни с деменция в 

общ. Дулово, с .Водно  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно  0 1 
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Мярка 2.1.7: Подобряване 

на състоянието и МТБ на 

културната 

инфраструктура 

Ремонт на читалищата в 

населените места в 

общината 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 20 

Мярка 2.1.8.: Опазване и 

адаптиране на 

археологическите обекти в 

селищните структури 

Реставрирани и адаптирани 

недвижими културни 

ценности  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Мярка 2.1.9.: Подобряване 

на състоянието и МТБ на 

административни сгради и 

осигуряване на 

необходимата планова и 

устройствена основа  

Ремонтирани 

административни сгради 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Обществени сгради, 

адаптирани за достъп на 

хора с увреждания 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Цифрови модели / 

кадастрални карти на 

населени места 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Концепция за 

пространствено развитие 

на община Дулово 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Внедрена Географска 

информационна система 

Брой Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Подобряване 

управлението на 

отпадъците 

Рекултивирани терени, 

заети от закритите 

сметища 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Изграждане на компостери 

за растителни/животински 

отпадъци 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 5 
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Предприятие за 

производство на биогорива 

от селскостопански 

отпадъци 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Мярка 2.2.2.: Развитие на 

зелената система в 

общината 

Подобряване на парковите 

пространства 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Ремонт и изграждане на 

поливни водопроводи   

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Мярка 2.2.3.: Опазване на 

биоразнообразието 

База данни за защитените 

обекти на територията на 

общината 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно 0 1 

Мярка 2.2.4.: Подобряване 

на енергийната 

ефективност и 

разширяване използването 

на ВЕИ 

Слънчеви колектори за 

производство на битово-

горещо водоснабдяване в 

обекти общинска 

собственост 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Паспортизация на 

общински сгради 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Мерки за енергийна 

ефективност на големите 

обществени сгради  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 5 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях 

Мярка 3.1.1.: Подобряване 

на достъпа до първична и 

специализирана 

медицинска помощ и 

програми за здравна 

профилактика 

Обезпечаване на 

населените места със 

семейни лекари 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 
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Мярка 3.1.2.: Подобряване 

на достъпа до дентално 

медицински услуги и 

повишаване на здравната 

култура 

Кабинети по дентална 

медицина в училищата 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване на благоприятна среда за реализация на 

младото поколение 

Мярка 3.2.1.: 

Информационно 

обезпечаване на учебните 

заведения 

Оборудвани кабинети  Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Мярка 3.2.2.: Подкрепа и 

разширяване на 

извънкласни и 

извънучилищни форми на 

заниманията на деца и 

младежи 

Извънкласни и 

извънучилищни форми за 

привличане на интереса на 

децата към училището и 

знанието 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 15 

Мярка 3.2.3.: Обучения и 

ориентация на младото 

поколение към професии 

от местно значение и 

професии с трудова 

реализация 

Хора, придобили 

професионална 

квалификация и 

преквалификация към 

професии от местно 

значение 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 100 

Мярка 3.2.4.: 

Допълнителна 

квалификация на 

преподавателите за 

подобряване на учебния 

процес 

Преподаватели, преминали 

курс на обучение или 

допълнителна 

квалификация  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 30 
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Мярка 3.2.5.: Развитие на 

спорта 

Организирани спортни 

мероприятия  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10 

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация 

Мярка 3.3.1.: Поддържане 

на качеството и създаване 

на нови социални услуги в 

общината 

Хора, ползващи услугите 

социален асистент, личен 

асистент, домашен 

помощник и социален 

патронаж 

% Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 10  

Мярка 3.3.2.: Обучение и 

квалификация на 

възрастни, на трайно 

безработни и на други 

лица от групите в 

неравностойно положение 

на пазара на труда 

Обучения за придобиване 

на професионална 

квалификация и 

преквалификация, 

съобразени с нуждите на 

пазара на труда 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 7  

Мярка 3.3.3.: Превенция на 

младежката и 

дългосрочната 

безработица 

Реализиране на програми 

за професионална 

ориентация и 

професионално обучение 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 7  

Приоритет 3.4.: Разнообразяване на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1.: 

Организиране на нови 

културни събития и 

фестивали в общината 

Ежегодно провеждане на 

регионален събор 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 7  

Мярка 3.4.2.: Стимулиране 

и подпомагане развитието 

на културните институции 

в общината 

Реставрирани паметници 

на културата на 

територията на общината 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N N + 5 
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Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване на капацитета ѝ 

Мярка 4.1.1.: 

Усъвършенстване 

организацията на 

управление и работа в 

общинската 

администрация 

Въведени интегрирани 

административни услуги, 

включително е-услуги 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 5  

Мярка 4.1.2.: Повишаване 

квалификацията и 

уменията на общинската 

администрация 

Проведени курсове за 

повишаване на 

квалификацията и 

компетенциите на 

служителите в 

администрацията 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 10  

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните общински партньорства и трансгранично и международно сътрудничество 

Мярка 4.2.1.: 

Утвърждаване и създаване 

на нови трайни връзки със 

съседните общини за 

работа и съвместно 

участие в проекти 

Създадена МИГ  Брой  Община 

Дулово  

Ежегодно  0 1 

Реализирани съвместни 

проекти  

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 5  

Мярка 4.2.2.: Развитие на 

трансграничното и 

международно 

сътрудничество 

Реализирани съвместни 

инициативи в областта на 

културата, спорта 

социалната и 

икономическата сфера 

Брой  Община 

Дулово 

Ежегодно N  N + 10  
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Приложение 3 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА ДУЛОВО 2014-2020 Г. 

 

 

Дейност Проектна 

готовност 

Година на 

реализация / 

срок на 

изпълнение 

Стойност 

/хил. лв. / 

Източник на средства 

Средства от 

общинския 

бюджет 

Средства от 

държавния 

бюджет 

Фондове на 

ЕС, друга 

чуждестранна 

помощ 

Частни 

средства 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика, основана на 

местните ресурси и потенциали“ 

Приоритет 1.1: Развитие на икономиката чрез използване на местния потенциал   

Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор  
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Дейности:  

Анализ на нуждите, 

проблемите и възможностите 

за подкрепа от страна на 

общината 

 2014-2020 г. 1 √    

Провеждане на регулярни 

срещи с бизнеса за 

информиране относно 

общински проекти 

 2014-2020 г. 1 √    

Създаване на Бизнес-

справочник в интернет 

страницата на общината 

 2014-2020 г. 2 √    

Развитие на МИГ и 

подпомагане на МСП 
 2014-2020 г. 5 √   

 

Повишаване 

конкурентоспособността чрез 

маркетинг, инвестиции и 

координиране на инициативи 

за икономическо развитие 

 2014-2020 г. 5 √    

Мярка1.1.2.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови 

работни места 

Дейности: 

Намаляване на 

административните процедури 

и съкращаване на сроковете 

при регистриране строителство 

и стартиране на дейност 

  2014-2020 г. 0 √       

Създаване на център за 

подкрепа на малкия и средния 

бизнес 

  2014-2020 г. 12 √       
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Популяризиране на данъчните 

преференции и облекчения, 

които могат да се ползват при 

наемане на лица от определени 

рискови групи на пазара на 

труда 

  2014-2020 г. 2 √       

Посредничество и улесняване 

предоставянето на 

разрешителни, достъп до 

стопанска площ 

  2014-2020 г. 2 √       

Инвестиционна програма за 

подобряване икономическото 

развитие на общината 

  2014-2020 г. 2 √       

Приоритет 1.2: Развитие на земеделието 

Мярка 1.2.1.:Развитие на растениевъдството /биоземеделие/ 

Дейности: 

Създаване на нови земеделски 

стопанства за отглеждане на 

трайни насаждения 

  2014-2020 г. 350 √ √ √ 

Усвояване на изоставени земи 

и увеличаване на средния 

размер на обработваемите 

участъци за увеличаване с 

площите с трайни насаждения 

  2014-2020 г. 50 √ √ √ 

Насърчаване на 

биоземеделието 
  2014-2020 г. 15 √ √ √ 

Осигуряване на съдействие за 

повишаване информираносттта 

относно ползите и начините на 

реализация на биопродукция 

  2014-2020 г. 2 √ √ √ 
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Повишаване информираността 

на земеделските 

производители и Организиране 

на събития за промотиране на 

местните селскостопански 

производители.  

  2014-2020 г. 3 √ √ √ 

 Изграждане на торища в 

населените места - 27 бр. 
  2014-2020 г. 27 √ √ √ 

Мярка 1.2.2.: Развитие на животновъдството 

Дейности: 

Подкрепа на фермерите, 

отглеждащи животни 
  2014-2020 г. 70 √ √ √ 

Поддържане и ефективно 

използване на пасищата 
  2014-2020 г. 25 √ √ √ 

Изграждане на тържище за 

животни  
  2014-2020 г. 40 √ √ √ 

Стартова помощ за развитие на 

малки стопанства от млади 

фермери 

  2014-2020 г. 80 √ √ √ 

Приоритет 1.3.: Развитие на туризма 

Мярка 1.3.1.: Развитие на културно-познавателен, селски и ловен туризъм 

Дейности: 

Стратегия за развитие на 

туризъм. Подкрепа и 

презентиране на 

възможностите за развитие на 

туризъм в Общината 

  2014-2020 г. 10 √ √ √ 

Развитие на алтернативни 

форми на туризъм и 
  2014-2020 г. 15 √ √ √   
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експониране на културното 

наследство 

Изграждане на туристическа 

инфраструктура /оборудване 

на туристически екопътеки за 

пешеходен и велотуризъм/ 

  2014-2020 г. 85 √ √ √   

Разработване на Стратегия за 

развитие на културното 

наследство и карта на 

недвижимите културни 

ценности на територията на 

общината 

  2014-2020 г. 7 √ √ √ 

Популяризиране на ДДС 

„Каракуз“ като привлекателно 

място за ловен туризъм 

  2014-2020 г. 3 √ √ √ 

Създаване на общински център 

за туристически услуги 
  2014-2020 г. 45 √ √ √ 

Приоритет 1.4.: Стимулиране на инвестиционната активност 

Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса 

Дейности: 

Изграждане на Общински 

пазар в град Дулово 
  2014-2020 г. 250 √ √ √   

Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на бизнеса  

Дейности: 

Подкрепа от страна на 

общината за създаването на 

партньорства с бизнеса в 

страната  

  2014-2020 г. 30 √ √ √   

Мярка 1.4.3.: Привличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес партньорства за развитие на ПЧП 
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Дейности: 

Създаване и развитие на ПЧП 

за съвместно участие в проекти 

за икономическо развитие 

  2014-2020 г. 5 √   √ √ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на условия за балансирано териториално развитие и ефективно опазване 

на околната среда“ 
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата  

Мярка 2.1.1: Реконструкция и рехабилитация на местната транспортна инфраструктура 

Дейности: 

Подобряване състоянието на 

пътната инфраструктура на 

територията на община Дулово 

  2014-2020 г. 30 000 √ √ √   

Реконструкция на гаровия 

комплекс в гр. Дулово - във 

връзка с изграждането на 

Дунав мост при Силистра - 

Кълъраш 

  2014-2020 г. 15 000 √ √ √   

Паспортизацията на общинска 

пътна мрежа 
  2014-2020 г. 15 √ √ √   

Ремонт и реконструкция на 

площадните пространства  
  2014-2020 г. 8 000 √ √ √   

Подобряване на общинската 

транспортна схема 
  2014-2020 г. 50 √ √ √   

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води  

Дейности: 

Рехабилитация на 

водопроводната мрежа, 

реконструкция на 

съществуващите съоръжения и 

изграждане на нови 

  2014-2020 г. 10 000 √ √ √   
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Реконструкция, подновяване и 

доизграждане на 

канализационната мрежа и 

изграждане на съоръжения за 

пречистване на отпадни води 

  2014-2020 г. 15 000 √ √ √   

Осигуряване на допълнителни 

количества вода за 

индустриални нужди 

  2014-2020 г. 15 000 √ √ √   

Изграждане на пречиствателна 

станция за отпадъчни води 
  2014-2020 г. 10 000 √ √ √   

Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването  

Дейности: 

Поставяне на фотоклетки и 

управление на уличното 

осветление в населените места 

  2014-2020 г. 3 000 √ √ √ 

Осигуряване на непрекъснато 

електроподаване /дублиране на 

подстанции и ЕРМ за зимния 

период 

  2014-2020 г. 5 000 √ √ √ 

Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната инфраструктура  

Дейности: 

Проекти за развитие на спорта    2014-2020 г. 1 500 √ √ √   

Реновиране на съществуващи и 

изграждане на нови детски и 

спортни площадки 

  2014-2020 г. 400 √ √ √   

Обновяване и оборудване на 

специализирани  учебни 

кабинети 

  2014-2020 г. 200 √ √ √   
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Благоустрояване на 

училищните дворове и 

дворовете на детските градини 

– огради, озеленяване, детски и 

спортни площадки и др. 

  2014-2020 г. 2 000 √ √ √   

Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната инфраструктура  

Дейности: 

Модернизация и ново 

оборудване на здравното 

заведение и лекарските 

кабинети, вкл. за училищното 

здравеопазване 

  2014-2020 г. 300 √ √ √ 

Саниране и обновяване на 

здравните кабинети в 

населените места от общината 

  2014-2020 г. 150 √ √ √ 

Обновление и модернизация на 

наличния сграден фонд на 

МБАЛ гр. Дулово 

  2014-2020 г. 4 500 √ √ √ 

Осигуряване на 

високотехнологична 

медицинска техника и 

апаратура за диагностика и 

лечение 

  2014-2020 г. 250 √ √ √ 

Мярка 2.1.6.: Подобряване на състоянието и МТБ на социалната инфраструктура  

Дейности: 

Разкриване на нов ЦОП – гр. 

Дулово с капацитет 70 
  2014-2020 г. 300 √ √ √   

Изграждане на Общински 

център за деца с увреждания и 

техните семейства 

  2014-2020 г 420 √ √ √   
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Разширяване на обема и 

многообразието на дейностите 

в действащите домашни 

социални патронажи в община 

Дулово 

  2014-2020 г 150 √ √ √   

Разкриване на Обществена 

трапезария с капацитет 50 

места 

  2014-2020 г 55 √ √ √   

Разширяване на обхвата на 

услугата Социален асистент 
  2014-2020 г 150 √ √ √   

Развиване на алтернативна 

резидентна грижа за хората с 

увреждания, настанени в 

специализирани институции – 

реформиране и 

преструктуриране на 

съществуващия ДВХПР в с. 

Правда и подобряване 

качеството на предоставяните 

грижи 

  2014-2020 г 150 √ √ √   

Разширяване на обхвата на 

действащите услуги, които 

предлагат домашни грижи за 

хора с увреждания като Личен 

асистент чрез продължение на 

националните програми 

  2014-2020 г 120 √ √ √   

Продължаване дейността на 

ЦНСТ за възрастни хора с 

психически разстройства с 15 

  2014-2020 г 150 √ √ √   

Изграждане на ЦНСТ за 

възрастни с деменция в общ. 
  2014-2020 г 350 √ √ √   
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Дулово, с .Водно с капацитет 

25 места 

Мярка 2.1.7: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура в общината  

Дейности: 

Ремонт на читалищата в 

населените места в общината 
  2014-2020 г. 2 500 √ √ √ 

  

Мярка 2.1.8.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности 

Дейности: 

Реставриране, опазване и 

адаптиране на недвижимите 

културни ценности на 

територията на общината и 

терените около тях 

  2014-2020 г. 2 000 √ √ √ 

  

Интегриране на културното 

наследство в стратегиите и 

ОУП на община Дулово 

  2014-2020 г. 25 √ √ √ 

  

Мярка 2.1.9.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради и осигуряване на необходимата планова и 

устройствена основа  

Дейности: 

Ремонт, подобряване на 

материалната база и 

оборудване на 

административната сграда на 

община Дулово 

  2014-2020 г. 350 √ 

√ √   

Ремонт, подобряване на 

материалната база и 

оборудване на 

административните сгради на 

кметствата 

  2014-2020 г. 450 √ 

√ √   
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Ремонт, подобряване на 

материалната база и 

оборудване на други 

административни сгради 

  2014-2020 г. 150 √ 

√ √   

Адаптиране на обществени 

сгради за достъп на хора с 

увреждания 

  2014-2020 г. 50 √ 

√ √   

Изготвяне на цифрови модели 

или кадастрални карти за 

всички населени места в 

общината и прилежащите им 

землища 

  2014-2020 г. 250 √ 

√ √   

Изготвяне на Концепция за 

пространствено развитие на 

община Дулово 

  2014-2020 г. 35 √ 

√ √   

Внедряване на Географска 

информационна система за 

управление и изследване на 

развитието на територията на 

община Дулово 

  2014-2020 г. 25 √ 

√ √   

Приоритет 2.2.: Опазване и съхранение на околната среда 

Мярка 2.2.1.: Подобряване управлението на отпадъците  

Дейности: 

Рекултивация на терените, 

заети от закритите сметища за 

неопасни отпадъци, които не 

отговарят на нормативните 

изисквания 

  2014-2020 г. 500 √ √ √   

Подмяна на амортизираната 

обслужваща техника с 

високоефективна 

  2014-2020 г. 450 √ √ √ 
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Оптимизиране на 

съществуващата система за 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО 

  2014-2020 г. 250 √ √ √ 

Изграждане на компостери за 

растителни/животински 

отпадъци 

  2014-2020 г. 250 √ √ √ 

Предприятие за производство 

на биогорива от 

селскостопански отпадъци 

  2014-2020 г. 450 √ √ √   

Мярка 2.2.2.: Развитие на зелената система в общината  

Дейности: 

Рехабилитация и подобряване 

на парковите пространства в 

община Дулово 

  2014-2020 г. 3 000 √ √ √   

Ремонт на поливни 

водопроводи и изграждане на 

нови за поддържане на 

зелените площи 

  2014-2020 г. 100 √ √ √   

Мярка 2.2.3. Опазване на биоразнообразието 

Дейности: 

Изграждане и поддържане на 

база данни за защитените 

обекти на територията на 

общината  

  2014-2020 г. 15 √ √ √   

Подобряване на 

информираността и 

повишаване активността на 

обществото за опазване на 

биологичното разнообразие 

  2014-2020 г. 5 √ √ √   
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Създаване на условия за по-

ефективно обучение и 

образование за опазване на 

биологичното разнообразие 

  2014-2020 г. 5 √ √ √   

Мярка 2.2.4.: Подобряване на енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ 

Дейности: 

Подготовка на инвестиционни 

проекти и монтаж на слънчеви 

колектори за производство на 

битово-горещо водоснабдяване 

в обекти общинска 

собственост 

  2014-2020 г. 150 √ √ √   

Паспортизация на всички 

общински сгради 
  2014-2020 г. 15 √ √ √   

Мерки за енергийна 

ефективност на големите 

обществени сгради 

  2014-2020 г. 3 000 √ √ √   

Внедряване на модели за 

ползване на алтернативни 

източници на енергия в 

общинските сгради – училища, 

детски заведения, сгради на 

общината и др. 

  2014-2020 г. 5 000 √ √ √   

Сертифициране на сгради над 

250 кв.м полезна площ, 

общинска собственост 

(съгласно Закона за 

енергийната ефективност 

  2014-2020 г. 15 √ √ √   

Стимулиране въвеждането на 

ВЕИ в частния сектор – 

производствен и битов, чрез 

  2014-2020 г. 25 √ √ √   



138 
 

масово информиране за 

предимствата и възможности 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „Развитие на човешките ресурси и ефективно социално обслужване“ 

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях 

Мярка 3.1.1.: Подобряване на достъпа до първична и специализирана медицинска помощ и програми за здравна профилактика 

Дейности: 

Здравно профилактични 

прегледи 
  2014-2020 г. 25 √ √ √ 

Обезпечаване на населените 

места със семейни лекари и 

подобряване състоянието на 

МТБ на СЗС. 

  2014-2020 г. 25 √ √ √ 

Мярка 3.1.2.: Подобряване на достъпа до дентално медицински услуги и повишаване на здравната култура 

Дейности: 

Повишаване информираността 

на населението за достъпа до 

здравни услуги съобразно 

нормативните документи 

  2014-2020 г. 5 √ √ √ 

Изграждане на кабинети по 

дентална медицина в 

училищата 

  2014-2020 г. 50 √ √ √ 

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване на благоприятна среда за реализация на младото 

поколение 

Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения 

Дейности: 

Изграждане на компютърни 

мрежи в и между учебните 

заведения 

  2014-2020 г. 45 √ √ √ 



139 
 

Оборудване на кабинети за 

провеждане на мултимедийно 

интерактивно обучение в 

детските градини 

  2014-2020 г. 55 √ √ √ 

Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи 

Дейности: 

Разширяване на извънкласните 

и извънучилищни форми за 

привличане на интереса на 

децата към училището и 

знанието 

  2014-2020 г. 20 √ √ √ 

Закрила и стимулиране на 

децата с изявени дарби 
  2014-2020 г. 20 √ √ √ 

Съвместни действия с НПО за 

разработване и прилагане на 

разнообразни методи за 

привличане и мотивиране на 

ученици от ромски етнически 

произход, с цел промяна в 

отношението им към 

образованието, квалифициране 

на медиатори между ромската 

общност и училището с оглед 

безопасността на ромските 

деца и повишаване доверието в 

институциите и др.; 

  2014-2020 г. 5 √ √ √ 

Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова реализация 

Дейности: 
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Провеждане на активна 

общинска политика, насочена 

към придобиване на 

професионална квалификация 

и преквалификация към 

професии от местно значение в 

областта на земеделието 

  2014-2020 г. 20 √ √ √ 

Организиране на форми за 

развитие на творческите 

таланти 

  2014-2020 г. 40 √ √ √ 

Мярка 3.2.4.: Допълнителна квалификация на преподавателите за подобряване на учебния процес 

Дейности: 

Обучения и допълнителна 

квалификация на 

преподавателите 

  2014-2020 г. 70 √ √ √ 

Мярка 3.2.5.: Развитие на спорта  

Дейности: 

Подпомагане развитието на 

спортните клубове, детско-

юношески спортни школи и 

обогатяване на  спортния 

календар за масов спорт 

  2014-2020 г. 100 √ √ √   

Подкрепа за развитие на млади 

спортни таланти и създаване 

на условия за пълноценно 

използване на свободното 

време и превенция на 

рисковото поведение сред 

децата и младите хора 

  2014-2020 г. 25 √ √ √   
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Насърчаване на 

практикуването на различни 

видове спорт при децата 

  2014-2020 г. 10 √ √ √   

Организиране на спортни 

празници, насърчаване изявата 

на младежи, които не се 

занимават активно със спорт 

  2014-2020 г. 25 √ √ √   

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на групи в социална изолация  

Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в общината 

Дейности: 

Осигуряване на възможност за 

предоставяне на услугите 

социален асистент, личен 

асистент, домашен помощник 

и социален патронаж 

  2014-2020 г. 70 √ √ √   

Разкриване на нови социални 

услуги в съответствие с 

нуждите на населението на 

общината 

  2014-2020 г. 80 √ √ √   

Създаване на нови социални 

услуги, насочени към деца в 

риск 

  2014-2020 г. 85 √ √ √   

Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда 

Дейности: 

Прилагане на Национални 

програми за учене през целия 

живот 

  2014-2020 г. 15 √ √ √   
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Провеждане на активна 

общинска политика на пазара 

на труда, ориентирана към 

заетост на рисковите групи и 

на групите в неравностойно 

положение по отношение на 

достъпа до заетост 

  2014-2020 г. 10 √ √ √   

Обучения за придобиване на 

професионална квалификация 

и преквалификация, 

съобразено с нуждите на 

пазара на труда 

  2014-2020 г. 10 √ √ √   

Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица 

Дейности: 

Борба с младежката 

безработица чрез програми за 

професионална ориентация и 

професионално обучение 

  2014-2020 г. 50 √ √ √   

Мерки за увеличаване достъпа 

на безработните до 

информация за свободни 

работни места и програми за 

квалификация 

  2014-2020 г. 45 √ √ √   

Приоритет 3.4.: Разнообразяване на културния календар на общината 

Мярка 3.4.1.: Организиране на нови културни събития и фестивали в общината 

Дейности: 

Ежегодно провеждане на 

регионален събор  
  2014-2020 г. 5 √ √ √ 
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Подкрепа за художествена 

дейност на местни творчески 

групи 

  2014-2020 г. 35 √ √ √ 

Мярка 3.4.2.: Стимулиране и подпомагане развитието на културните институции в общината 

Дейности: 

Опазване и реставриране на 

паметниците на културата на 

територията на общината и 

терените около тях. Въвеждане 

на съвременните изисквания 

при издирване, опазване, 

популяризиране и 

разпространение на 

културните ценности 

  2014-2020 г. 1 000 √ √ √ 

Утвърждаване на историческия 

музей – художествена галерия 

като съвременен център за 

културно обслужване, 

образование и развлечение 

  2014-2020 г. 50 √ √ √ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: „Подобряване на административния капацитет и повишаване на териториалното 

сътрудничество“ 

Приоритет 4.1.:  Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване на капацитета й 

Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация  

Дейности: 

Въвеждане на интегрирани 

административни услуги, 

включително и е-услуги, както 

и комплексно 

административно обслужване с 

  2014-2020 г. 150 √ √ √   
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цел подобряване на качеството 

на административните услуги 

Въвеждане на електронен 

обмен на документи и 

дигитализиране на архива 

  2014-2020 г. 50 √ √ √   

Ефективно управление и 

планиране чрез въвеждането на 

механизми, насочени към 

засилване на прозрачността и 

отчетността, както и измерване 

на удовлетвореността на 

потребителите на 

административни услуги. 

  2014-2020 г. 30 √ √ √   

Мярка 4.1.2.:  Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация 

Дейности:  

Повишаване на 

квалификацията и 

компетенциите на служителите 

в администрацията и 

въвеждане на мерки за 

стимулиране на допълнителна 

квалификация   

  2014-2020 г. 50 √ √ √   

Повишаване капацитета на 

общинската администрация за 

управление, изпълнение, 

наблюдение и оценка на 

планови и стратегически 

документи 

  2014-2020 г. 50 √ √ √   
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Изграждане на устойчив 

административен капацитет за 

разработване, изпълнение и 

мониторинг на проекти 

  2014-2020 г. 50 √ √ √   

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и международно сътрудничество  

Мярка 4.2.1.: Утвърждаване и създаване на нови трайни връзки със съседните общини за съвместна работа и участие в проекти  

Дейности: 

Създаване на условия за 

сътрудничество и участие в 

съвместни проекти за обмяна 

на опит и добри практики 

  2014-2020 г. 1 √ √ √   

Създаване на Местна 

инициативна група и 

разработване на Стратегия за 

местно развитие 

 2014-2020 г. 100 √ √ √  

Мярка 4.2.2.: Развитие на трансграничното и международно сътрудничество 

Дейности:  

Участие в трансгранични 

проекти и сътрудничество в 

еврорегиона за обмяна на опит 

и добри практики 

  2014-2020 г. 500 √ √ √   

Развитие на съвместни 

инициативи в областта на 

културата, спорта социалната и 

икономическата сфера 

  2014-2020 г. 500 √ √ √   

Участие в трансгранични 

проекти за сътрудничество за 

противодействие на бедствия и 

аварии и известяване на 

населението 

  2014-2020 г. 500 √ √ √   
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