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У В О Д
Законовата основа за разработване на Общинския план за развитие е
Законът за регионално развитие, приет през февруари 2004г.
Общинският план за развитие обхваща периода 2007-2013 г. и е
средносрочен по своя характер. Той е основен инструмент за прилагане на
регионалната политика на общинско нива и за ефективното управление на
общината.
Общинският план за развитие се намира в пряка връзка с НОППР, РПР,
ОСт.Р и с общинския бюджет.
В своето развитие през следващия период община Кайнарджа ще се
изправи пред нови трудности и предизвикателства, произтичащи от новите
обществено-икономически реалности в Европейския съюз.
Процесите на глобализация, технологичната революция, трансформацията
на европейската икономика по посока на дейности, основани на знанието;
застаряването на населението; миграционната вълна; устойчивото развитие,
регионалната конкурентноспособност неминуемо ще бъдат решаващи в
икономическото развитие на страните от Европейския съюз.
Повишаването на регионалната конкурентноспособност, изграждането на
информационно общество и икономика на знанията, увеличаването на
социалната кохезия, устойчивото развитие ще бъдат основни цели, към които ще
бъдат насочени Структурните фондове и Фонд “Кохезия”.
Отчитайки глобалните и регионалните процеси и съобразявайки се с
динамичното
законодателство,
насочено
към
приобщаването
към
икономическата система на Европейския съюз съгласно чл.14 от Закона за
регионалното развитие, обнародвано в ДВ. бр.14 от 20 февруари 2004 г. и в
съответствие с Наредбата за условията и реда за приемане, финансиране и
изпълнение на стратегиите, плановетет и програмата за регионално развитие,
приета с ПМС № 317 от 24.11.2004 г., обн. ДВ бр. 106 от 03.12.2004г., .......
Общинския съвет Кайнарджа с Протокол № 23,решение № 130 от 29.03.2005г.
определи процедурата за разработването на Общинския план за развитие и
приемането му.
Това решение бе предхождано от проучване на икономическото и
социалното състояние на община Кайнарджа, както и от съставянето на работна
група в състав:
-Дафинка Станева – зам.кмет на община Кайнарджа;
-Живко Спасов – секретар на община Кайнарджа;
-Георги Георгиев – директор на дирекция “Специализирана
администрация”;
-Бонка Йорданова – директор на дирекция “Социално подпомагане”;
-Красимира Георгиева – н-к на отдел “Закрила на детето”;
-Румяна Иванова – служител в “Бюро по труда”;
-д-р Ошнут Бекир – председател на Общински съвет с.Кайнарджа;
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-Валентина Токушева – директор на Общински детски комплекс,
председател на читалищно настоятелство;
-инж.Венелин Чокоев – председател на ОбСл.”Земеделие и гори”;
-Марин Стойков – гл.специалист “УТ и ТСУ”;
-Дончо Георгиев – служител в Електроразпределение;
-Ивайло Илиев – служител във ВиК;
-Веселин Димитров – служител в БТК;
Работната група бе упълномощена да разработи социално-икономически
анализ и стратегическата част на ОПР със заповед № РД 09-48/11.04.2005г. на
кмета на община Кайнарджа.
Планът за развитие на община Кайнарджа за периода 2007 - 2013 е
основният документ за определяне дългосрочните цели, стратегии и приоритети
на политиката на общината.
Той представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта
отЕС, чрез изпълнение на програмите, отнасящи се до общинско и между
общинско развитие.
Община Кайнарджа попада в категорията изостанал селски район – от една
страна – и изостанал граничен район – от друга в РЦВ.
Тя се е развивала най-вече в областта на земеделието, факт който се
обуславя от природно - климатичните дадености.
Селското стопанство има зърнено-животновъдно направление. Развито е
пчеларството, има наченки на хранително-вкусова промишленост.
Обществено-икономическите промени през 90-те години на 20 век оказват
неблагоприятно въздействие върху развитието на общината, в резултат на което
безработното й население варира от 46% - 48% (най-висок процент на
безработица в област Силистра).
Съгласно типологията на българските селски общини, използвана в
Националния доклад за развитието на човека с акцент върху селските райони и
преодоляване на неравнопоставеното им развитие – 2003г. на програмата на
ООН за развитие общината попада в типа селски общини с висок процент
безработица сред малцинственото население и влиза в категорията на 5-те
общини в България с най-високи показатели, изчислени на базата на:
-дял на регистрираните безработни до 24 години;
-възрастово заместване (0-14/16-64г.);
-равнище на регистрираната безработица;
-дял на дългосрочно безработните лица.
Разработването на план за развитие на община Кайнарджа е продиктувано
не само от динамиката на обществено-икономическите промени, но и от
желанието да се промени живота на населението в общината, характеризиращ се
с безработица, липса на трудова и житейска перспектива, бедност и
маргинализация на голяма част от населението, липса на достъп до образование,
култура, здравеопазване, дезинтеграция.
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Изпълнението му Общинският план за развитие е съобразен с всички
национални, стратегически и планови разработки, имащи отношение към
развитието на плановия район с Плана за Развитие на Североизточен
район за планиране и Областната стратегия за развитие на област
Силистра, в която е местонахождението на общината.
Под внимание са взети регламентите на Европейския съюз, относно
структурните фондове и кохезионния фонд.
Планът за регионално развитие на общината е средство да се мобилизират
човешките ресурси в неговото изпълнение, тъй като е насочен към подобряване
стандарта на живот на хората.ще повиши гражданската активност,
способствайки за развитието на населените места.
Ако визията за развитие на общината стане достояние на всички социални
групи и на хората от всички възрасти и населени места, това ще допринесе за попълноценната му реализация. Защото е насочен към жизнено-важни цели –
подобряване на инфраструктурата, интензивно развитие на аграрния сектор,
подобряване качеството на живот и усъвършенстване на институционалното
развитие.
Общинският План за развитие на община Кайнарджа е одобрен от
Общински съвет Кайнарджа с Решение №128.от 01.06.2005 г.с протокол №26 на
основание чл. 10 от правилника за организацията и дейността на регионалните
съвети за развитие, издаден от Министъра на регионалното развитие и
благоустройство, обн. ДВ. бр. 79 от 10.09. 2004 г.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Географско положение и природни ресурси като фактор на развитие
Община Кайнарджа е разположена в най-североизточната част на
Република България и заема територия от 316 кв.км., която представлява 11% от
площта на област Силистра. На север общината граничи с Република Румъния,
на изток – с община Добрич чрез община Крушари, на юг – с община Тервел, на
запад – с община Силистра и община Алфатар.
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Република Румъния

Община
С

Община Крушари

Община Тервел

Общината се състои от 15 населени места. С най-многобройно население
са селата Средище, Голеш, Кайнарджа, Зарник, Посев, които са и кметства. С
население под 100 жители са селата Добруджанка, Господиново, Стрелково, Поп
Русаново. Всички селища имат връзка с общинския център.
Общински център е с.Кайнарджа, което отстои на 29 км. от областния
център гр.Силистра.
В макроикономически план и административно отношение община Кайнарджа
се намира в Североизточниярайон за планиране на територията на област
Силистра.
Административен център на района е град Варна .
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Община Кайнарджа е сред седемте общини на страната с най-нисък коефициент
на развитие в изостанал селски район.В Силистренска област шест от седемте
общини са класифицирани като изостанали селски райони.
Изостаналостта на общината се дължи основно на:ниската степен на развитие на
транспортната, социалната и техническата инфраструктура, ниското
образователно равнище на населението,липсата на квалификация на хората в
трудоспособна възраст, високото равнище на безработицата, ниските доходи на
населението, ограничените възможности за трудова заетост.
Периферното разположение на общината спрямо столицата/все още в условията
на централизация на централното управление /,липсата на комуникации с други
по-големи градове са фактори, които създават възможност за изолация по
отношение на регионалното социално-икономическо развитие.
Специфичните цели на политиката за регионално развитие на селските ройони
са:
-развитие на жизнен селскостопански сектор;
-диверсификация на структурата на икономиката,съобразена с местния
потенциал;
-създаване на алтернативни източници на заетост и доходи;
-стабилизиране на демографското и селищно развитие;
-опазване/съхраняване/ на специфичното природно и културно наследство.
Икономическо-географското положение на региона създава възможност за
позитивно развитие.
Уникалната природна даденост на областта - река Дунав- е изиграла особена
историческа и икономическа роля,както за областта, така и за страната.
Община Кайнарджа е с уникално стратегическо местоположение , което е едит
от факторите за нарастващата роля на протичащите процеси на евроинтеграцияи
присъединяването на България и Република Румъния към Обединена
Европа.Това налага и създаване на трансгранични преходи в района Кайнарджа
–Кълъраш.
Релеф
Общината се намира в източната част на Дунавската хълмиста равнина.
Релефът й представлява ниско заравнено плато с надморска височина от 150 до
200 м., разчленено от суходолия – на места с отвесни и стръмни склонове.
Посоката на ориентацията на дърветата е предимно север-юг.
Добре изразени са следните суходолия:
Суходолие, започващо от с.Господиново по посока към с.Кайнарджа;
Суходолие на запад от с.Поп Русаново, което пресича горски масив към
с.Поп Кралево и с.Срацимир. То е наречено Канагьол (Дристра). До ХVІІІ век
тук е протичала река, образувана от Хърсовска река и Каолиновска река и край
село Богорово се е събирала, вливайки се в езерото Буджак (Румъния).
Друго суходолие се разклонява към селата Добруджанка и Зарник.
7

Най-интересното суходолие се намира в източната част на община
Кайнарджа. Това е суходолието на т.нар. “Суха река”, която при с.Карапелит е
обединявала пет извора и преминавайки край селищата Коларци, Голеш и
Краново се е вливала в езерото Олтина – Румъния.
Характерът на релефа в община Кайнарджа способства за развитието на
селското стопанство и за алтернативен туризъм (екотуризъм, пещернячество,
културен туризъм).

Климат
Климатът на община Кайнарджа е умерено-континентален и се формира
главно под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, които
нахлуват предимно в североизточна посока и от запад.
Отсъствието на планини осигурява свободен достъп на въздушни маси с
различна температура и влажност, което довежда до резки промени в
климатичните фактори.
Средните месечни температури не надвишават 22оС и не спадат под 1,8оС,
а максималните са през месеците юли и август.
Средната годишна сума на валежите е 543 мм.
Ветровете и техният режим са от голямо значение за селското
стопанство.Преобладаващите ветрове в общината са северозападните 14%,
североизточните 8,5% и западните 11,1%. Средната им годишна скорост е 1,9
м/сек.
Климатът е благоприятен за развитието на зърнени, фуражни, технически
култури, на плодове и зеленчуци, тъй като условията за вегетация са подходящи.
Почви
За територията на община Кайнарджа са характерни следните видове
почви:
а/ Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливоглинести;
б/ Тъмносиви горски, тежки песъчливоглинести;
в/ Ерозирани излужени черноземи;
г/ Излужени черноземи, песъчливоглинести.
Наличните типове почви, изследвани според определени критерии от
Института по почвознание се използват сравнително рационално. Те са основен
природен ресурс, тъй като са с високо естествено плодородие.
Полезни изкопаеми, води, флора и фауна
В община Кайнарджа не се експлоатират запаси от рудни полезни
изкопаеми.
От нерудните полезни изкопаеми интерес представляват варовиците. Там,
където варовиците са открити, са разработени кариери.Употребата на варовиците
като материал и суровина през последните 15 години рязко спадна поради
процеса на стагнация в икономиката.
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Воден потенциал –виж “Водоснабдяване”
Флора, фауна-Приложение “Таблица на лечебните растения в община
Кайнарджа”.
Разпространени животински видове са: елен, лисица , дива свиня,
заек,катерица,вълк и др.От птичите видове доста разпространени са:
орелът, соколът, яребицата,свраката, враната, пъдпъдъкът, сойката,славеят,бял
щъркел,домашен и сив врабец и др.повече от 40 птичи видове.Срещат се
насекоми и влечуги – добре съхранени.
защитени видове територии и обекти – виж “Околна среда”
дървесни видове-акация, дъб, в т.ч. канадски дъб, топола, липа, габър,
както и храстовидни растения.
ТАБЛИЦА
ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Вид
Балдаран
грудков
Бъз червен
Бъз черен
Дрян
обикновен
Живовлек
перестолистен
Живовлек
среден
Зайча сянка
/лечебна/
Звъника
лечебна /жълт
кантарион /
Кокиче
снежно
Коприва
гръцка
Кориандърпосевен
Къпина полска
Лайкучка

Местонахождение
на територията на цялата
община
на територията на цялата
община
на територията на цялата
община
В горите на територията на
цялата община
на територията на цялата
община
на територията на цялата
община
В местността “Хайдушките
къщички”-с.Голеш,
мест.”Орляка” с.Кайнарджа
на територията на цялата
община
В местността “Сухата река”
с.Голеш, “Момчила” с.Поп
Русаново
Във всички селища на
общината
Землищата на с.Кайнарджа и
с.Средище
В равнинните места, както и
около пътищата във всички
землища на населените места
В равнинните места на

Срещаемос
т
на петна
на петна

Цел на добиване
за лични нужди

на петна

за промишлени
нужди
за промишлени
нуждии
за лични нужди

на петна

за лични нужди

на петна

за лични нужди

поединично

за лични нужди

на масиви

за промишлени
нужди

на петна

поединично
на масивипоединично
в масиви

за лични нужди

поединично

за промишлени
нужди
за лични нужди

в масивии

за проомишлени
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езичестоцветна

територията на общината

Лапад
спанаков

В наклонените терени в
близост до водни
площи/Кайнарджа, Посев,
Войново/
Във всички селища на
общината-в гори, в
полезащитни пояси

Липа
дребнолистна
Липа
едролистна
Лопен лечебен

Магарешки
бодил
Мащерка
българска
Мента
обикновена
/ джожен /
Минзухарпролетен
Млечка
обикновена
Мъртва
коприва бяла
Мъртва
коприва
червена
Овчарска
торбичка
обикновена
Пача трева
обикновена
Пача трева
пясъчна
Пелин горчив
Пелин
обикновен
Пелин полски
Пипериче
водно

в масиви

нужди и
поединично
за лични нужди

в масиви и
поединично

за промишлени
нужди
за лични нужди

На хълмисти и каменисти
места, добре огрени от
слънцето / Голеш, Кайнарджа,
Каменци /
Широкоразпространен в
цялата община
Много разпространена

в масиви и
поединично

за лични нужди

в масиви и
поединично
в масиви

за лични нужди

На влажни места /
Кайнарджа, Посев, Войново /

в масиви и
поединично

В горитекрай Голеш,
Кайнарджа, Поп Русаново
В мерите, пасищата и
необработваемите площи на
територията на общината
В пасищата и на
необработваеми площи
Краново, Средище, Давидово,
Стрелково

в масиви и
поединично
поединично

за лични нужди

поединично

за лични нужди

поединично

за лични нужди

Разпространена е в мерите,
пасищата и необработваеми
площи на територията на
цялата община
Среща се около селските
чешми и водоемите
В с.Кайнарджа, Голеш,
Войново, Краново,
Стрелково, Посев, Светослав
В мерите и пасищата

в масиви и
поединично

за лични нужди

в масиви и
поединично
поединично

за лични нужди

в масиви и
поединично
в масиви и
поединично
в масиви и
поединично
поединично

за лични нужди

На територията на цялата
община
На територията на цялата
община
Около чешмите и водоемите
в с.Кайнарджа, Голеш, Посев,
Светослав, Стрелково, Поп

за промишлени
нужди и за лични
нужди
за лични нужди

за лични нужди

за лични нужди

за лични нужди
за лични нужди
за лични нужди
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Русаново
Повет прав
Кайнарджа, Каменци,
Стрелково, Голеш
Поветица
На територията на цялата
обикновена
община
Равнец бял
В мери и пасища на
територията на
с.Кайнарджа,Голеш, Средище
Резене / Морач / Отглежда се в с.Кайнарджа,
Средище и с.Голеш от
кооперации и арендатори
Репей
В хълмисти местности с
сенколююбив
храстовидна растителностс.Каменци, Посев,
Кайнарджа,Давидово и
с.Стрелково
Риган
Голеш,Кайнарджа,Посев и
обикновен
Поп Русаново
Ружа градинска На територията на цялата
община
Синчец
В горите на .Краново,
обикновен
Кайнарджа,Войново
Поп Русаново, Стрелково,
Посев и Зарник
Смрадлика
На територията на цялата
община-в горите и
полезащитните пояси
Теменуга
На територията на цялата
миризлива
община в горите на с.Голеш,
Кайнарджа,Войново,
Посев,Поп Русаново и
Краново
Трънка
В мерите и доловете на
цялата община
Шипка
В горите и поясите на цалата
храсталачна
община
Ягода горска
В горите на с.Посев,
Кайнарджа,Войново,
Поп Русаново,Голеш и
Краново

поединично

за лични нужди

в масиви
в масиви и
поединично

за лични нужди

в масиви

за промишлени
нужди

поединично

за лични нужди

поединично

за лични нужди

поединично

за лични нужди

поединично

за лични нужди

поединично

за лични и
промишлени нужди

в масиви и
поединично

за лични нужди

поединично
и в масиви
поединично

за лични и
промишлени нужди
за лични и
промишлени нужди
за лични нужди

в масиви

Извод
Общината се намира на изключително добро геостратегическо място. През
нейната територия могат да се направят връзки с още две области, както и с
Република Румъния.
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Анализ на процесите и тенденциите в икономиката на общината
Промишленост
Община Кайнарджа няма развита промишлена база. Съществуващите и
новосъздадените предприятия са в отрасъл хранително-вкусова промишленост и
не формират голям процент на заетостта на населението в общината.
През 90-те години на ХХ век са закрити всички промишлени структури на
бивши държавни предприятия.
Единствените формирования от сектора на хранително-вкусовата
промишленост са: мелница в с.Средище, мандра в с.Кайнарджа (която в момента
не работи), две хлебопекарни, които осигуряват вътрешно потребление на хляб,
семейна винарска изба в с.Кайнарджа.
Основните субекти с местен капитал извършват търговска дейност в
сферата на услугите, аренда на земеделска земя, търговия с горива (дървен
материал), зърнопреработка и съхранение на зърно и авиационни услуги в
селското стопанство.
По-голяма част от регистрираните стопански субекти са в сферата на
услугите като реципрочният показател на броя регистрирани стопански субекти
на 1000 жители е 23,27 – от него става ясно, че стопанските субекти на
територията на общината са предимно малки и дори самонаети.
В рамките на националната икономика малките и средни предприятия от
община Кайнарджа се развиват в плановия район с най-нисък коефициент на
гъстота на малките и средни предприятия на страната – 27 и имат определящо
значение за формиране трудовата заетост на населението.
Предприятията не използват пълните си капацитетни възможности основна
заради липса на пазари за реализация на готовата си продукция, въпреки
наличието на суровини.
От своя страна това води до намаляване както на производството, така и на
работните места и определено формира намаляване на трудовата заетост.
Липсата на финансова подкрепа, утежнените административни процедури,
липсата на квалифицирана работна ръка са фактори, които възпрепятстват
започване и разширяване на бизнеса.
Общината се нуждае както от предприемачи, така също и от необходимите
нормални условия, които обуславят растежа на малки и средни предприятие
Селско стопанство
Селското стопанство е основен отрасъл в местната икономика. За
съжаление отрасълът не формира доходите на населението, 68% от хората
разчитат на приходите от нестопанска дейност - като това са приходи от
социални помощи и пенсии.
Обработваемата земя в общината е 192 326 дка, от които 5% се стопанисва
от кооперации, 56% от арендатори и 39% от частни земеделски стопани. Мерите
и пасищата са 39 557 декара.
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Селското
стопанство
има
зърнено-животновъдно
направление.
Продуктивната структура се формира от производство на пшеница, царевица,
слънчоглед, мляко, месо и по-малко – грозде, зеленчуци, тютюн, тикви.
Средният добив по култури е както следва: пшеница – 450 кг/дка; ечемик –
400 кг/дка; слънчоглед – 190 кг/дка; царевица на зърно – 550 кг/дка; кориандър –
120 кг/дка; рапиза – 12 кг/дка.
От справката става ясно, че добивът на посочените култури спрямо
другите общини в областта е нисък. Изводите по преструктурирането на
растениевъдството са изцяло валидни.
Животновъдството в общината също е традиционен поминък. В момента
то е ориентирано към отглеждането на говеда, овце и кози. В момента се
изграждат две малки ферми за отглеждане на крави в с.Светослав.
Пчеларството се оказва също привлекателен подотрасъл. В момента са
регистрирани 140 пчелари на територията на общината, обединени в сдружение.
Чистата околна среда благоприятства развитието на пчеларството, но въпросът с
реализацията на продукцията остава нерешен.

Туризъм
На територията на община Кайнарджа има възможности за развитие на
алтернативен туризъм.
Каньоните на р.Суха край с.Голеш и в местността “Канагьол” край с .Поп
Русаново, Стрелково и Войново биха могли да се превърнат в обекти на
екотуризъм. В общината биха могли да се развият културен и религиозен
туризъм.
Извод
Наличието на голям земеделски и горски фонд, на почви с високо
естествено плодородие предролага отлични възможности за развитие на житни
култури, трайни насаждения, технически култури, както и на животновъдството.
На основата на селското стопанство би могла да се развие хранително-вкусова
промишленост.

Общински бюджет
Брутният вътрешен продукт и Брутна добавена стойност по
икономически сектори за 2002 година на Репулика България е:
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Райони за планиране и
области

БДС по икономически сектори
GVA by economic sectrors
Индустри
Аграрен
Услуги
я
Agricultur
e ang
forestry

България

3459494

БДС,
хил.лв.

БВП,
хил.лв.

БВП на
човек,
лв.

GDP
per
Industry Services
capita,
BGN
8288804 16777487 28525785 32335083
4109
GVA,
thousan
d BGN

GDP,
thousan
d BGN

Финансовото състояние
Финансовото състояние и паричния поток на община Кайнарджа за
периода 2002-2004 год. изглеждат по следния начин:
Приходи
Приходи
Имуществени данъци
Неданъчни приходи
Всичко собствени приходи

2002 год.

2003 год.

2004 год.

993795

23404

20072

23989

77026

69258

123368

100430

89330

1345918

832876

915511

158999

254212

47259

109194

146166

229147-

2045391

1185300

1508064

238508

743792

536722

89171

45022

27135

-45022

-27135

- 191103

2451416

2047409

1970148

Взаимоотношения с ЦБ:
Обща допълваща субсидия
Целева субсидия за соц. помощи

553475

Целева субсидия за кап.разходи

145998

Обща изравн. субсидия
Държ.трансф. по преостъп.данъци
по ЗОДФЛ
Всичко:
Трансфер между бюджетни сметки
Остатък в лева по сметки от
предходен период
Остатък в лева по сметки в края
на периода
Погашения по краткоср. Заеми от
банки
Временно съхран. средства на
разпореждане
ОБЩО ПРИХОДИ :
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Разходи
Разходи
Заплати за персон. нает по труд. и
служ. правоотношения.
Др. възнагр. и плащания на
персон.
Осигурителни вноски от работ.
Други здр. осигур. вноски
Разходи за издръжка

2002 год.

2003 год.

2004 год.

568829

541083

649705

53848

543056

399752

210165

340120

340354

20945

12601

522897

416461

436962

25961

35089

39163

145998

158999

104212

2451416

2047409

1970148

Стипендии
Обезщетения и помощи
Субсидии за организ. за нестоп. цел
Капиталови разходи

902773

Разходи за лихви
Всичко:

Поради слаборазвитата икономика бюджетът на община Кайнарджа е
съставен от субсидия от републиканския бюджет – 90% и собствени приходи –
10%.
За 2005 година той е в размер на: 1 514 828 лв.
Собствените приходи са:
от които 15 050 лв. данъчни и 72 760 лв. неданъчни.
Общината няма неизплатени задължения.
Структурата на разходите по функции е:
-образование
- 835 592 лв.
-здравеопазване
- 12 877 лв.
-култура
- 37 004 лв.
-управление
- 409 053 лв.
-други
- 223 420 лв.
Общинският бюджет е крайно недостатъчен за провеждане на пълноценна
инвестиционна политика.
3. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера
Демографският срив, характерен за страната като цяло не отминава и
община Кайнарджа. През 1977 г. населението е наброявало 7700 жители. През
1987г. то е било 6600 души. По последни данни от ГРАО през 2005г. то е 5880
души.
По полова структура и възраст то е разпределено както следва:
(приложение-таблица).
По-съществени миграционни процеси се наблюдават през 90-те години на
ХХ век. За 2004 година общината са напуснали 271 души. През периода 19912005г. се наблюдава тенденция на временно пребиваване на възрастни хора,
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бивши жители на общината, в родните си места през пролетно-летния сезон с цел
производство на хранителни продукти за семейството.
Естественият прираст за 2004г. е + 15 – явление, характерно за 4 селища с
етноси, различни от българския. В етническо отношение общината е съставена
от: българи, турци, роми (турскоговорящи), по-малко татари.
Населението в трудоспособна възраст е 2866 души, което представлява
49% от общия брой на живеещите в общината.
В пенсионна възраст са 1134 души или 19% от населението на общината,
от които 463 са мъже и 671 бр. са жени.
Демографските процеси в общината показват тенденция към чувствително
намаляване на демографското възпроизводство и спад на общия брой на
населението.
Процесът на намаляване на раждаемостта през последните 15 години е
застрашителен. Отрицателният прираст на населението се отнася за повечето от
селищата в общината.
Наред с това негативно влияние оказва и полово-възрастовата структура на
населението. В общината се наблюдава процес на застаряване на населението.
Смъртността сред населението също е съществена (през 2004г. има 107
раждания, а 92 са починалите).
На базата на демографското състояние се очертават следните демографски
проблеми:
-отрицателен прираст на населението;
-влошена възрастова структура;
-отрицателно възпроизводство.
3.1 Благосъстояние на населението
Малък дял от доходите на населението се формират от заплати,
получавани в държавни институции, в частни предприятия. Незначителни са
доходите от селскостопанското производство.
3.2 Безработица и трудова заетост
Икономическата активност на населението в общината през 2004-2005г. се
характеризира с тенденция към намаляване, респективно-влошаване. От една
страна липсва търсене на трудовия пазар, от друга страна – предлагането не
отговаря на изискванията на пазара на труда.
Равнището на безработицата в общината е едно от най-високите за област
Силистра. През 2004-2005г. ръстът на безработица е 44.66%.
Регистрираните безработни се разпределят по следния начин:
Общ брой регистрирани
-1022
Жени
- 501
С работн.професии
- 109
Специалист
- 30
С висше образование
- 0
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Младежи до 29 год.
- 338
Структура на регистрираните безработни:
Регистрираните безработни на територията на община Кайнарджа към
месец януари 2005 г. са 1022 души, от които с начално образование – 351, без
образование – 99, с основно образование – 424.
Безработните без образование, с начално образование и с основно
образование съставляват 87%. През 2004-2005г. в общината се реализира
програма "“т социални помощи към осигуряване на заетост"” в която годишно се
включват 200 безработни и социално слаби граждани.
Заетостта е съсредоточена в сферата на селското стопанство, търговията и
хранително - вкусовата промишленост.
3.3 Здравеопазване и социални дейности
След започването на здравната реформа населението на община
Кайнарджа се ползва от медицинските услуги на:
-индивидуални лекарски практики – 3 бр.
-индивидуални практики на стоматолози – 1 бр.
-общ брой практики за цялата община - 4 бр.
Всички лекари имат сключени договори с РЗОК. На територията на
общината няма групови лекарски практики и групови практики на стоматолози,
амбулатории за специализирана медицинска помощ и медицински центрове.
На територията на общината функционира център за спешна медицинска
помощ и една частна аптека.
Училищното здравеопазване се осъществява от двама общо практикуващи
лекари. Изграден е социален патронаж за социално слаби комбиниран с
трапезарии. Обслужва пет селища от общината.
Образование и култура
В общината съществува традиционно изградена образователна система. На
територията на общината действат:
-1 начално училище в с.Зарник;
-3 основни училища в с.Кайнарджа, с.Голеш и с.Средище;
-3 целодневни детски градини в с.Кайнарджа, с.Голеш и с.Средище;
-1 професионално училище по земеделие в с.Средище, обучаващо ученици
от ІХ до ХІІ клас;
-1 обединен детски комплекс в с.Кайнарджа.
Учебно-възпитателните заведения са осигурени с необходимите кадри. В
посочените образователни заведения работят 106 учители с необходимия
образователен ценз.
Основни задачи на образованието
- изготвяне общинска програма за квалификация на учителите, съгласувана
с графика на РИО на МОН за квалификационно обучение;
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- извънкласни дейности - важна част от възпитателната програма на децата
( училищни, общински, областни, национални );
- годишен анализ на съществуващата училищна структура, транспорт,
сигурност на децата, материално техническа база на училището, необходими
инвестиции за ремонт;
- програма за създаване на средищно училище с конкретна позиция, добре
балансирана и обезпечена финансово.
Културната инфраструктура на общината е изграждана в продължение на
десетилетия. Културната политика се осъществява в читалища, развиващи
библиотечна и културно-просветна дейност. С участието си в разработката на
проекти читалищните настоятелства се оказват доста активен фактор в
гражданския сектор.
В община Кайнарджа има четири народни читалища.
Богатата културно просветна дейност развива Народно читалище " Отец Пайсий
с. Кайнарджа, чийто самодейни колективи - танцови, певчески са извор на
автентичен добруджански фолклор, поддържащ националната памет и традиции.
Ежегодно с. Кайнарджа е домакин на празник на фолклорния събор”Край
чешмата под върбата”.
От направените археологически проучвания и разкопки в общината се
разкрива богато културно наследство. В местността Сухата река край с.
Стрелково са открити уникални тракийски светилища.
Вероизповедания
Традиционна религия в Република България според
Източноправославна.
В общината има изградени църкви в :
- с. Кайнарджа - " Света Тройца " 1862 г.
- с. Каменци - " Воскресение Господне " 1902 г.
- с. Светослав - " Свети Архангел и Михаил " 1906 г.
- в с. Зарник е изградена джамия

Конституцията

е

Спорт :
В общината спортът е с ограничени функции.
В с. Кайнарджа е регистриран физкултурен клуб " Спортист ".
От 2003 г. е създаден футболен отбор " Спортист ", който се налага като
лидер във футболния живот на областта.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдяване
Водоснабдителната мрежа в община Кайнарджа е остаряла и се нуждае от
подмяна и реконструкция. Водоснабдяването се осъществява от 7 помпени
станции, 5 сондажни кладенци и 20 водоема. Изградени са 65 км външни
водопроводи и 95 км вътрешни водопроводи, които осигуряват дневно 110 л
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питейна вода на жител от населението. В селата Голеш и Краново е необходимо
да се извърши ремонт на водохващанията, подмяна на вътрешни и външни
водопроводи, както и изграждането на нови съоръжения.
Всички селища са водоснабдени, но през летните месеци се явява недостиг
на питейна вода, поради използването й за напояване.
Няма изградена канализационна мрежа. В момента се използват септични
ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на подпочвените води и
е рисков фактор за здравето на населението.
В общината няма изградена хидромелиоративна система.
Общината притежава 3 микроязовира-публична общинска собственост.
ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ
През територията на община Кайнарджа преминава Е-21 второкласен път
Силистра-Добрич-Варна с обща дължина 27.2 км и третокласен път ІІІ-1151
Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново с обща дължина 36.8 км.
Общото състояние на съществуващата четвъртокласна пътна мрежа е
незадоволително. Нейната гъстота е 0.253 км/км2, което е под средното за
страната – 0.300 км/км2.
Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. Липсват
пътища от І клас. Разпределението на пътната мрежа е както следва:
ІІ клас
- 27.20 км;
ІІІ клас
- 36.80 км;
ІV клас
- 59.30 км.
Нито един от елементите на пътната мрежа-габарити, настилки,
отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировка, сигнализации и други не
отговаря на европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуване.
Необходима е реконструкция и изграждане на нова пътна мрежа в общината.
Критериите на европейските институции за стимулиране на
икономическото развитие изискват развита и добре поддържана техническа
инфраструктура.
Всички селища в общината са достъпни от общинския център в рамките на
трийсет минутния изохрон. Но транспортните връзки на населените места в
общината с общинския център са крайно незадоволителни. Липсва вътрешна
общинска транспортна схема. Не са развити в достатъчна степен и връзките на
общината като цяло със съседните общини и с областния център въпреки
благоприятното географско положение на общината, видно от следната справка:
Отстояние от:
гр.Добрич
- 60 км
гр.Варна
-110 км
гр.Русе
-150 км
Република Румъния:
гр.Кълъраш
- 45 км
гр.Констанца
-170 км
гр.Букурещ
-170 км
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Близки летища:

гр.Варна
-110 км
гр.Букурещ
-180 км
Пристанища:
Речно пристанище Силистра
- 30 км
Речно пристанище Тутракан
- 95 км
Речно пристанище Русе
-150 км
Морско пристанище Варна
-110 км
Товарно пристанище Балчик
- 95 км
Морско пристанище Констанца, Румъния – 170 км
Гранични пунктове в близост до община Кайнарджа – Силистра, Русе,
Варна, Кардам, Дуранкулак.
Транспортната инфраструктура на територията на общината е ограничена
само до автомобилния транспорт.
Главният транспортен елемент на транспортната инфраструктура пътищата, се нуждаят от рехабилитация.
От основен ремонт в общината голяма нужда има третокласната и
четвъртокласна пътна мрежа.
Телекомуникационна структура
В община Кайнарджа са изградени 3 бр. аналогови АТЦ. Предстои
включването на община Кайнарджа в оптична магистрала Русе-СилистраДобрич,
което
ще
осигури
възможности
за
цифровизация
на
телекомуникационните услуги и използване на интернет-комуникационна
връзка.
Телефонната плътност на района е 31ТП/100 жители.
На територията на общината са изградени и клетки на мобилните
оператори Мобилтел и Глобул като покритието на сигнала не обхваща цялата
община. Има частна кабелна телевизия в общинския център. Достъпът до
интернет чрез БТК е труден и несигурен.
Традиционните пощенски услуги се предоставят в с.Кайнарджа, Средище
и Голеш ежедневно, а в останалите населени места периодично. Всички населени
места в общината са включени в националната система за автоматично
телефонно избиране. Не всички населени места са покрити с качествен
радиотелевизионен сигнал.

ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА
Енергийната система в общината не е пряко включена в националния
енергиен пръстен. На територията на общината няма изградена подстанция –
електрозахранването се извършва от електроразпределителна подстанция
(31МК) – гр.Алфатар.
Енергийната мрежа се нуждае от реконструкция, доизграждане и подмяна
на електропреносните съоръжения. Недостатъчна е мощността на
съществуващите трансформаторни постове.
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На територията на общината няма изградени хидроенергетични
съоръжения
В енергийната инфраструктура е необходимо да се разработят и реализират
програми за енергийна ефективност.
Наложителни са мерки по енергийната ефективност на общинския сграден
фонд, саниране на сградния фонд на образователния сектор.

ОКОЛНА СРЕДА
Анализът на състоянието на околната среда в общината показва, че няма
сериозна екологична заплаха за нея.
Въздухът в района притежава качествени характеристики, типични за
областта. Той не се замърсява от промишлени източници, през зимния сезон е
повлиян от ползването на твърдо гориво в домакинствата. Автомобилният
трафик е с ниска интензивност, което се оказва положителен фактор за чистотата
на атмосферния въздух.
Води Общината е бедна на водни ресурси. Водите са дълбочинни,
ненапорни. Реки с повърхностен отток не преминават през територията на
общината. Водният режим се определя в голяма степен от снеготопенето и от
дъждовните води.
Водоснабдяването на селищата се извършва от подземни води, което
оскъпява дейността.
Управление на отпадъците
В общината няма организирано сметосъбиране и разделно събиране на
отпадъци. Сметосъбиране се осъществява в обществения сектор (улици, паркове,
публични сгради).
Отпадъци и депониране
Основният замърсител на селищните и извънселищни територии са битовите
отпадъци. Основно те са от растителен и животински произход.
Ползват се 21 сметища, определени със заповед на кмета на общината от
1992 година.Необходимо е премахването на сметищата чрез въвеждане система
за организирано сметосъбиране и сметоизводване на отпадъците на територията
на общината.За тази дейност е създадена Програма за управление на отпадъците,
за която обаче средствата на общината са недостатъчни,както е видно от данните
за състоянието на общинския бюджет от последните три години.
Съгласно нормативните изисквания много наложително е изграждането на
канализационна система в община Кайнарджа.
В общината съществуват няколко защитени територии и природни
забележителности:
-Местността “Голямата чешма”- обявена със заповед № РД
1208/24.09.2003г.- намира се в с.Кайнарджа.
-Природна забележителност “Вратата” с.Краново обявена със заповед №
1049/22.121987г. от Председателя на комитета за опазване на околната среда.
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-Природна забележителност “Гяур пещера” – с.Голеш, обявена със заповед
№ 1049/22.12.1987г. от Председателя на комитета за опазване на околната среда.
За местността “Канагьол” (гранична с община Алфатар) е започната
процедура за обявяването й за защитена местност. Тази местност с уникалните
си природни особености може да бъде включена като туристически обект – за
екотуризъм и дейности за съхраняване на биологичното разнообразие в
общината.
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА КЪМ
РАЙОН ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Община Кайнарджа принадлежи към Североизточния район за планиране.
В районите за целенасочено въздействие тя се характеризира като изостанал
крайграничен и изостанал селски район.

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
в развитието на община Кайнарджа
Силни страни

Слаби страни

Природни ресурси, териториална структура, културно-историческо
наследство
−
−
−
−
−

Добро географско разположение по отношение на
трансграничното сътрудничество;
Плодородни почви, висока използваемост на
земедеделските земи;
Липса на сериозни релефни препятствия;
Съхранена природна среда, богато природно
наследство-защитени
територии,
природни
забележителности;
Потенциал за създаване на продукти на
алтернативен туризъм

−
−
−
−
−
−
−

Периферно географско положение, затрудняващо
достъпа до района;
Липса на полезни изкопаеми и водни ресурси;
Остри засушавания, оскъдни валежи;
Раздробена собственост, липса на развит пазар;
Унищожаващи се полезащитни пояси, водещи до
ветрова ерозия на почвите;
Липса на продаваеми туристически продукти;
Лош имидж на селищата, дължащ се на
регламентирани и нерегламентирани сметища

Човешки ресурси, социална инфраструктура
−
−
−
−
−

Висок процент на квалифицираните кадри в
областта на образованието;
Достъп до учебно-възпитателните заведения в
общината;
Съхранени културни традиции, свързани с
фолклора; - активно вкючване
Толерантност между етническите групи;
Наличие на НПО

−
−
−
−
−

−
−
−

Застаряване на населението, което се превръща в
трайна тенденция;
Отрицателен естествен прираст (с изключение на
селища с ромско население);
Изключително ниско равнище на образованост и
липса на квалификация, водещи до липса на
възможности за трудова изява;
Сезонна заетост в селското стопанство;
Липса на средства за поддържане на
съществуващата инфраструктура (училищни
заведения, културни институции,
здравни
заведения);
Ниско ниво на социалните услуги;
Високо ниво на безработица;
Висок дял здравнонеосигурени лица;
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−

Наличие на висок процент маргинализирани
групи

Стопански сектор
−

Добри традиции в отглеждането на традиционни

култури (зърнено-фуражни),
трайни насаждениякайсии, лозя;
−

−
−
−
−
−

Промяната в собствеността на земята все още не е
довела до раздробяването й на малки участъци;
Наличие на мотивация за развитие на
животновъдството, съобразено с променените
икономически условия;
Направени са първите стъпки в отглеждане на
нетрадиционни култури (резене,кориандър,
рапица);
Наченки на преработващи малки предприятия
(мелница, винарска изба);
Осъзната е необходимостта от сдружаване на
земеделските производители;
Осъществяващо се добро пратньорство между
общинска администрация, частния сектор и
неправителствените структури;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Недостатъчно привличане на инвестиции на
територията на общината, в.т. и от фондациите на
ЕС;
Ниска
бизнес
култура
и
недостатъчни
предприемачески умения;
Остаряло оборудване и технологии;
Недостиг на инвестиционен капитал за
обновяване на техниката и производството;
Неразвита пазарна инфраструктура;
Липса на достатъчно информация за изискванията
към бизнеса, съгласно европейските норми;
Нестабилни стопански структури, ниско ниво на
научно обслужване, недостатъчни условия за
развитие на фермерство от европейски тип;
Неоползотворени възможности за ефективно
животновъдство;
Недостатъчно квалифицирани специалисти;
Липса на традиции в развитието на промишления
сектор;

Техническа инфраструктура и екология
−
−
−
−
−
−
−

Изградена транспортна инфраструктура;
Изградена водопреносна мрежа и осигурено
непрекъснато водоснабдяване на всички населени
места в общината;
Функционираща енергийна мрежа;
Изградена телекомуникационна система- АТС и
клетки на Мобилтел и Глобул;
Начални стъпки за повишаване на енергийната
ефективност;
Съхранена природна среда (атмосферен въздух,
вода, почви) и биоразнообразие;
Наличие на защитени територии и природни
забележителности;

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Недобро
състояние
на
транспортната
инфраструктура;
Амортизирана водопреносна мрежа; голяма
дълбочина на водоизточниците;
Липса на канализационни съоръжения и на
пречиствателна станция за отпадни води;
Често аварираща енергийна система през есеннозимния сезон;
Ограничен достъп до съвременни съобщителни
информационни системи (липса на цифровизация
на телефонните
централи), трудност за
използване на интернет;
Липса на газификация поради отдалеченост от
националната газопреносна мрежа;
Липса
на
средства
за
поддържане
и
модернизиране на техническата инфраструктура;
Няма организирано сметосъбиране и система за
разделно събиране на отпадъците.Съществуват
множество нерегламентирани сметища;
Липсват средства за наблюдение и контрол върху
замърсяванията;

От горната таблица се виждат идентифицирани 55 фактора, 5 от които се
класифицират като силни страни на общината, 7 като нейни слаби страни, 19 са
благоприятни възможности и 24 заплахи. Това е показано в таблицата :
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Класификация на факторите

Брой на характеристиките

Процент към общия
брой

Силни страни

5

9

Слаби страни

7

13

Възможности

19

34

Заплахи

24

44

Общо:

55

100,00

Класификация на факторите
Тези фактори могат да се обединят на вътрешни и външни, положителни и
отрицателни
Представено е в таблицата:
Вътрешни и външни фактори
Фактори

Вътрешни ( s/w )

Външни ( о/т )

Общо

Положителни

5

19

24

Отрицателни

7

24

31

Общо:

12

43

55

От тук следва, че движещите сили на промяната се коренят както в
общинския потенциал, така и трикратно повече във външната намеса
Идентификационните фактори, имащи отрицателен характер - слабости и
заплахи и положителните - силни страни и възможности са с разлика от 7 пункта
в полза на отрицателните възможности.
Общината е в ситуация в която трябва да преодолее слабостите си и да
елиминира външните заплахи като се опира на силните си страни и на
благоприятните външни възможности, за постигане на положително развитие.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
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Стремежът на хората към по-добър живот, чрез използване на природните
и културни дадености на общината е основният двигател на икономическите
процеси. Преструктурирането на икономическите сектори изисква те да бъдат
управлявани по най-ефективния и разумен начин за осигуряване на поминъка и
просперитета на населението на общината.
Промяната към по-добър живот предполага задоволяване на естествените
потребности на хората от работни места, здравословни условия на живот,
качествено образование и подходяща културна среда за пълноценна личностна
реализация.
Чрез ефективно управление, към целите на което да бъдат приобщени
всички бизнес и граждански структури, а чрез тях и всички жители на Община
Кайнарджа.
ВИЗИЯТА НА ОБЩИНАТА Е:
¾ Съвременна крайгранична община в област Силистра с: интензивно
развиващ се аграрен сектор;
¾ с добре развита транспортна и техническа инфраструктура;
¾ хармонична жизнена среда и условия за пълноценна трудова реализация
на населението
¾ запазване на културно-историческите традиции;
¾ междуетническите взаимоотношения;
¾ съхраняване качеството на природната среда.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1.Създаване на условия за динамично развиваща се и конкурентноспособна
общинска икономика.
2.Повишаване качеството на човешките ресурси, равнището на заетостта,
доходите и социалната интеграция.
-повишаване на образователните и квалификационните характеристики на
човешките ресурси в съответствие със съвременните изисквания за качество на
работната сила и специфичните характеристики на местния пазар на труда;
-разкриване на нови работни места и подобряване на заетостта чрез
развитие на предприемачеството и създаване на условия за използване на
местния трудов потенциал;
3.Повишаване качеството на жизнената във всички населени места на
общината.
4.Териториално развитие и сътрудничество
-постигане на балансирана териториална структура в общината;
-развитие на трансграничното сътрудничество;
-междуобщинско сътрудничество.
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Приоритет І
Изграждане на съвременна инфраструктура с цел превръщането на община
Кайнарджа в привлекателен център за инвестиции, способстващи ускореното й
социално-икономическо развитие на община с крайгранично положение.
ПриоритетІІ
Създаване на благоприятна бизнес-среда за интензивно развитие на
аграрния сектор, на малки преработващи предприятия и на алтернативния
туризъм като се използват благоприятните природо-климатични условия.
Приоритет ІІІ
Постигане на ново качество на жизнен стандарт и жизнена среда в община
Кайнарджа
Приоритет ІV
Укрепване на институционалното развитие на общината.
ПРИОРИТЕТИ
За развитие на община Кайнарджа
Приоритет І
Изграждане на съвременна инфраструктура с цел превръщането на община
Кайнарджа в привлекателен център за инвестиции, способстващи ускореното й
социално-икономическо развитие на община с крайгранично положение.
Цел І. Развитие и модернизиране на местната инфраструктура;
Мярка 1: Подобряване на достъпа и развитието на информационните и
комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за
МПС.
Програми:
1.Цифровизация на Аналоговите телефонни централи в с.Кайнарджа,
с.Средище и с.Голеш.
2.Изграждане на телевизионен ретранслатор в с.Светослав.
3.Включване на община Кайнарджа в Internet.
4.Изграждане на общински информационен център (обслужване на “едно
гише”).
Мярка 2: Подобряване на транспортната инфраструктура на територията
на общината.
Програми:
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1.Подобряване на съществуващите общински пътища в община
Кайнарджа.
2.Изграждане на път с Полковник Чолаково- с.Голеш.
3.Ремонт на уличната мрежа в общината.
Цел ІІ. Доизграждане и модернизиране на инфраструктурата, осигуряваща
добър стандарт на обитаване;
Мярка 1.Повишаване степента на сигурност в електрозахранването.
Програми:
1.Изграждане на електропровод за пряко включване в енергийната
система.
Мярка 2.Модернизиране на енергийната инфраструктура чрез въвеждане
на природния газ като алтернативен енергоносител в общината.
Програми:
1.Включване на община Кайнарджа в енергийната инфраструктура на
област Силистра за използване на природен газ.
Мярка 3: Оптимизиране на енергийното потребление чрез разработване на
програми и проекти за енергийна ефективност.
Програми:
1.Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в уличното
осветление на селищата в общината.
2.Проучване на възможностите за възобновяемите енергийни източници в
общината.
3.Саниране на сгради-публична общинска собственост.
Мярка 3: Реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на нови
съоръжения във водоснабдяването и канализацията.
Програми:
1.Изграждане на сондажен кладенец в с.Краново.
2.Подмяна на водопреносната мрежа в Кайнарджа, Средище, Голеш.
Цел ІІІ. Инвестиции в екологичната инфраструктура; съхраняване и
подобряване на екологичния баланс на територията на общината;
Мярка 1: Разработване на програма за опазване на качеството на
атмосферния въздух, водите и земеделските земи, свързани с развитието на
икономиката в общината.
Програми:
1.Осигуряване и използване на карта за почвено-климатичното
микрорайониране.
2.Създаване на система за контрол при депонирането на битови,
строителни и опасни отпадъци.
3.Създаване на система за контрол върху качествата на питейната вода.
Мярка 2. Прилагане на технически и технологични мерки за
предотвратяване и контрол на замърсяванията.
Програми:
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1.Инвентаризиране на всички източници, нарушаващи екологичния баланс
в общината.
2.Създаване система за контрол на замърсяванията.
Мярка 3: Развитие на местната инфраструктура за опазване на околната
среда.
Програми:
1.Ликвидиране на наличните сметища на територията на общината,
съгласно изработения общински план.
2.Изграждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване, включвайки
се в регионалното депо за ТБО гр.Силистра.
3.Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на територията
на общината.
4.Изграждане на канализационна система в общината.
5.Изграждане на канали за отвеждане на повърхностни води в Кайнарджа,
Голеш, Зарник.
Мярка 4: Привеждане в съответствие с екологичните изисквания на
производствените дейности в общината.
Програми:
1.Създаване на информационна система за изискванията по отношение на
растителнозащитните мероприятия.
2.Информиране на земеделските производители за екологосъобразните
практики в селското стопанство.
Мярка 5: Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване
мрежата от защитени ландшафти, в т.ч. и културни ландшафти.
Програми:
1.Инвентаризиране на природните забележителности на територията на
общината.
2.Проекти за проучване, консервация и експониране на природните
забележителности.
3.Създаване на рекламни продукти, свързани с природните
забележителности и биоразнообразието в общината.
4.Изготвяне на програма за управление на защитените местности.
5.Изграждане на екотуристическа инфраструктура в суходолието
в”Канагьол”.
Мярка 6: Активиране на борбата с ерозионните процеси.
Програми:
1.Залесяване на полезащитни пояси – общинска собственост;
2.Залесяване на гори – общинска собственост – жертва на бракониерска
сеч.
Мярка 7: Партньорство с бизнеса и гражданите, трансгранично
сътрудничество.
1.Програмата “СПОЗ” – в полза на екологични проекти.
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2.Програмата за опазване на околната среда-достъпна за всеки живеещ в
общината.
3.Участие в българо-румънски програми за сътрудничество в областта на
екологията и устойчивото развитие.
Цел ІV. Разработване на план за “отваряне” на общината към съседни
румънски общини с оглед по-добри икономически и културни кантакти.
Мярка 1: Ускоряване изграждането на пътна инфраструктура до българорумънската граница.
Програма: Изграждане на ГКПП-Кайнарджа.
Мярка 2: Възобновяване връзките с културна насоченост с окр.Кълъраш.
Приоритет ІІ
Създаване на благоприятна бизнес-среда за интензивно развитие на
аграрния сектор, на малки преработващи предприятия и на алтернативния
туризъм като се използват благоприятните природо-климатични условия.
Цел І. Стимулиране на частния бизнес за разкриване на МСП с оптимално
използване на природните ресурси;
Мярка 1: Подпомагане на МСП за възприемане и ефективно използване на
информационни и комуникационни технологии.
Програми:
1.Включване на община Кайнарджа в областната мрежа от
агробизнесцентрове.
Мярка 2: Въвеждане на нови технологии и повишаване на
конкурентноспособността на земеделски производители.
Програми:
1.Обучителна програма “Биоземеделие”.
2.Обучителна програма “Стандартни изисквания за качество според
нормите на ЕС”.
Мярка 3: Развитие на модерно животновъдство.
1.Административна подкрепа за реализация на инвестиционните проекти.
2.Възстановяване на естествени водоизточници и изграждане на нови
чешми.
Мярка 3: Увеличаване на трайните насаждения и на нови за района
(продуктивни) култури.
Програми:
1.Изготвяне на бизнес-планове и проекти за земеделски производители.
2.Отглеждане на етерично-маслени култури (лавандула).
Мярка 4: Залесяване на ерозиращи терени.
Цел ІІ. Подобряване организацията и качеството на човешките ресурси.
Мярка 1: Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на
научното обслужване в аграрния сектор.
Програми:
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1.Създаване на агробизнесцентър, свързан с областния информационен
бизнес център.
Мярка 2: Създаване на нови браншови организации на производители
(животновъди, пчелари, лозари, зърнопроизводители).
1.Организиране на срещи за мотивация на производителите за сдружаване
с осигуряване на методическа помощ.
Мярка 3: Подкрепа на млади фермери.
Програми:
1.Обучение на млади фермери относно програмите на ЕС.
2.Изготвяне на бизнес-планове за млади фермери.
3.Облекчаване на административните процедури.
Цел ІІІ. Подобряване качеството на земеделските продукти.
Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към изискванията
за стандартите на ЕС.
Програма:
1.Осигуряване навременно информационно обслужване за изискванията за
качество съгласно стандартите на ЕС и за получаване на пряка финансова
помощ.
Цел ІV. Развитие на алтернативен туризъм.
Мярка 1.Професионална промоция и реклама на туристически продукти
съвместно с областната администрация и НПО.
Програма: Скалните манастири на територията на община Кайнарджа.
Мярка 2: Информиране на населението за възможните финансови
източници за туристически услуги.
Програма 1. Подготвяне на информационни материали.
Мярка 3: Създаване на нов продукт, основан на “Добруджански легенди”
1.Устройване на атрактивен зоо-резерват в местността “Канагьол”.
2.Организиране на археологически училища “На терен”.
Приоритет ІІІ
Постигане на ново качество на жизнен стандарт и жизнена среда в община
Кайнарджа
Цел І. Създаване на условия за трудова заетост и повишаване доходите на
населението;
Програма: Участие на общината в социални проекти.
Цел ІІ. Повишаване ефективността на образователната система;
Мярка 1: Подобряване на материално-техническата база в училищата и
детските градини.
Програми:
1.Саниране на основните училища и детските градини в Кайнарджа,
Средище и Голеш.
2.Обзавеждане на компютърни зали в основните училища.
3.Създаване на информационна мрежа между училищата и общината.
30

4.Завършване на училищна сграда в с.Голеш.
Мярка 2: Повишаване на квалификацията на педагогическите и
управленските кадри в образованието.
Програми:
1.Стимулиране обучението на местни кадри.
2.Обучение на учители за работа с деца-билингви.
3.Създаване на система от материални стимули за водещи учители.
Мярка 3: Интегриране на деца и ученици от етническите малцинства в
образованието и в целокупния живот на общината.
Програми:
1.Разширяване обхвата на обществените трапезарии в общината.
2.Подпомагане комисията за закрила на детето в дейността й за
осъществяване на Общинската стратегия за закрила на детето.
3.Изграждане на жилища за социално слаби деца и включването им в
проекти за социална интеграция.
4.Създаване на център за професионално обучение в общината.
5.Преобразуване на Основно училище “Черноризец Храбър” в Средно
общообразователно училище.
Мярка 4.Изграждане на инфраструктура за хора с увреждания и инвалиди.
Програма: Изграждане на съоръжения за комуникация на хора с
увреждания и инвалиди (рампи и асансьори).
Цел ІІІ. Създаване на условия за подобряване качеството на
здравеопазването на територията на общината;
Мярка 1: Подобряване качеството на извънболничната помощ.
Програми:
1.Изграждане на медицински център в с.Средище.
2.Създаване мрежа за информиране на населението относно здравното
осигуряване.
Мярка 2: Подобряване факторите на селищната среда за ограничаване
свързаната с тях заболеваемост.
Програма: 1.Благоустрояване и хигиенизиране на ромски квартал
с.Средище.
Цел ІV. Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
Мярка 1:Съхраняване на културно-историческите паметници на
територията на общината.
Програми:
1.Изграждане на културно-исторически комплекс “Историческата чешма”.
2.Изграждане на музей с археологическа, историческа и етнографска
експозиция.
3.Подобряване на уличната мрежа около храмовете и джамиите.
Мярка 2: Събиране фолклорното наследство на етническите групи в
общината.
Програми:
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1.Създаване на групи по краезнание в читалищата.
2.Издирване и записване на фолклор (народна поезия, народни
умотворения) от различни етноси.
Мярка 3:Създаване на база за младежки дейности и спорт.
Програми:
1.Изграждане на младежки център в с.Кайнарджа и в с.Средище и на
младежки клубове в с.Зарник , с.Полковник Чолаково и с.Голеш.
2.Създаване на компютърни зали в читалищата на с.Голеш и с.Средище.
3.Основен ремонт на съоръженията на спортните площадки в училищата и
на използващите се стадиони.
4.Изграждане на детски площадки в с.Голеш и в с.Чолаково.
Приоритет ІV
Укрепване на институционалното развитие на общината.
Цел І. Усъвършенстване на управленския капацитет на общинската
адвинистрация;
Мярка 1: Обучение и развитие на уменията за развитие при нови стандарти
за ефективност и партньорство.
Програми:
1.Участие в семинари и обучителни програми, свързани с промените в
законодателството.
2.Създаване на система за подбор на кадри в общинската администрация.
Цел ІІ. Подобряване административното обслужване на населението;
Програма: Изграждане на информационен център в общината за
обслужване “на едно гише”.
Цел ІІІ. Изграждане на звено за работа по регионалното развитие и за потясна връзка с гражданските структури в общината.
Марка 1: Подбор на кадри за създаване на екип за работа по проблемите на
регионалното и местното развитие в общинската администрация.
Програми:
1.Изграждане на административен капацитет за работа по Закона за
развитие и с НПО в съответствие с изискванията на ЕС за управление и
проектиране на местното развитие.
2.Подобряване на координацията и взаимодействието между общинската и
областната администрация за прилагане на регионалната политика.
Мярка2: Разработване и прилагане на проекти за усвояване на средства от
структурните фондове и фонд “Кохезия”.
Програма: Създаване на общинско звено за разработване на проекти.
Мярка 3: Осъществяване на мониторинг и оценка по прилагането на
общинския план за развитие на община Кайнарджа.
Съвместни проекти със съседни общини
1.С община Силистра
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2.С община Алфанар
Финансов план за периода 2007 - 2013 г. на община Кайнарджа в млн.лв.
Приоритети

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

Приоритет 1

14

7

6,5

6,5

6,5

6,5

5

52

3

3,2

3,7

3,7

4,2

4,2

4,5

26,5

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

10,5

1

1

1

1,5

2

2

2,5

11

19

12,7

12,7

13,2

14,2

14,2

14

100

Изграждане съвременна
инфраструктура
Приоритет 2
Създаване на благоприятна
бизнес-среда за интензивно
развитие на аграрния сектор
на малки преработващи
предприятия, алтернативен
туризъм
Приоритет 3
Постигане на нова
качество на жизнен
стандарт и жизнена среда

Приоритет 4
Укрепване на
институционалното
развитие на общината

Общо
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Финансов план – Таблица 2
Период
2007-2013г.

ПРИОРИТЕТ

1

Местно публично
финансиране

Общински
бюджет

Местно
публично
фондове

Общ
Дял
(%)

2

3

4

Приоритет 1
Изграждане на
съвременна
инфраструктура.

О

Външно публично финансиране
Бюджет ЕС

Централен
бюджет

Общ
Дял
(%)

ЕФРР

ЕСФ*

5

6

7

8

КФ*

Общ
Дял
(%)

Други
източници

Общ
Дял
(%)

9

10

11

12

1

2007

25 000

1

680 000

5

8 135 000

4 460 000

89

700 000

5

2008

27 000

1

670 000

10

3 000 000

2 803 000

82

500 000

7

2009

30 000

1

675 000

12

3 000 000

2 345 000

81

450 000

7

2010

32 000

1

677 000

10

3 000 000

2 341 000

82

450 000

7

2011

34 000

1

682 000

10

3 000 000

2 334 000

82

450 000

7

2012

41 000

1

683 000

9

3 000 000

2 326 000

82

450 000

7

2013

46 000

1

690 000

12

3 000 000

914 000

80

350 000

7

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приоритет 2
Създаване на
благоприятна бизнес –
среда за интензивно
развитие на аграрния
сектор, на малки
преработващи
предприятия и на
алтернативния туризъм.

2

2007

25 000

1

226 500

11

1 400 000

848 500

82

4 000 000

7

2008

27 000

1

228 500

11

1 200 000

544 500

82

1 500 000

6

2009

30 000

1

230 000

11

1 200 000

540 000

82

1 000 000

6

2010

32 000

1

240 000

11

1 200 000

528 000

82

1 000 000

6

2011

34 000

1

245 000

12

1 600 000

1 321 00

81

300 000

6

2012

41 000

1

255 000

12

1 600 000

1 304 000

80

300 000

6

2013

46 000

1

305 000

12

1 600 000

1 249 000

80

300 000

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приоритет 3
Постигане на ново
качество на жизнен
стандарт и жизнена
среда.

1

2007

26 000

2

128 600

13

500 000

335 400

86

10 000

1

2008

27 000

2

160 000

11

700 000

598 000

86

15 000

1

2009

28 000

2

162 000

11

700 000

595 000

86

15 000

1

2010

29 000

2

163 000

11

551 000

742 000

86

15 000

1

30 000

2

163 500

13

549 500

742 000

86

15 000

1

2012

30 500

3

164 000

13

545 500

745 000

83

15 000

1

2013

34 000

2

206 000

10

740 000

1 000 000

87

20 000

1

28 000

2

261 600

26

140 000

560 400

71

10 000

1

2011

Приоритет 4
Укрепване на
институционалното
развитие на общината.
2007

1

2

2008

3

4

5

6

30 000

3

264 600

2009

30 100

3

2010

31 200

2011

7

8

9

10

11

12

26

120 000

575 400

70

10 000

1

265 000

26

120 000

574 900

70

10 000

1

2

275 000

18

240 000

923 800

78

30 000

2

32 000

2

276 000

14

300 000

1 352 000

82

40 000

2

2012

34 000

2

280 000

14

400 000

1 246 000

82

40 000

2

2013

34 500

2

282 000

14

600 000

1 533 500

86

50 000

2

ОБЩО

894 300

1

9 538 3000

10

23 729 000

17 858 400

78

35 935 000

12 045 000

11

1

Финансов план – Таблица 3
ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ОБЩО

Общински
бюджет
+
фондове

104 000

111 000

118 100

124 200

130 000

146 500

160 500

894 300

Централен бюджет

1 296 700

1 323 100

1 332 000

1 355 000

1 366 500

1 382 000

1 483 000

9 538 300

Европейски
Фонд за
Регионално
Развитие

9 535 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

35 935 00

Европейски
социален
Фонд

5 100 000

3 623 000

3 165 000

3 132 000

3 183 500

3 271 500

2 254 000

23 729 00

Кохезионен
Фонд

1 744 300

1 717 900

1 709 900

2 193 800

3 415 000

3 295 000

3 782 500

17 858 40

4 720 000

2 025 000

1 475 000

1 495 000

805 000

805 000

720 000

12 045 00

22 500 000

13 000 000

12 000 000

12 500 000

13 500 000

13 500 000

13 000 000

100 000 00

Други външни
финансови
източници
ОБЩО

Финансов план – Таблица 4
Период
2007-2013г.

Местно публично
финансиране

Общински
бюджет

Местно
публично
фондове

Общ
Дял
(%)

1

2

3

4

Приоритет 1
Изграждане на
съвременна
инфраструктура.

235

ПРИОРИТЕТ

Мярка 1:
Подобряване достъпа и
развитието на
информационните и
комуникационни
технологии.

Мярка 2:
Подобряване на
транспортната,
енергийна и
водопреносна
инфраструктура.

О

Външно публично финансиране
Бюджет ЕС

Централен
бюджет

Общ
Дял
(%)

КФ*

Общ
Дял
(%)

Други
източници

Общ
Дял
(%)

ЕФРР

ЕСФ*

5

6

7

8

9

10

11

12

4 457 000

26 135
000

17 523
000

3 350 000

65 000

2 100 000

10 800
000

4 210 000

835 000

95 000

1 157 000

1 678 000

3 223 000

547 000

1

5

1

2

Мярка 3:
Инвестиции в
екологичната
инфраструктура.

65 000

Мярка 4:
Разработване план за
„отваряне” на общината
към съседни румънски
общини.
Приоритет 2
Създаване на
благоприятна бизнес –
среда за интензивно
развитие на аграрния
сектор, на малки
преработващи
предприятия и на
алтернативния туризъм.
Мярка 1:
Стимулиране на частния
бизнес и разкриване на
МСП с оптимално
използване на
природните ресурси.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 100 000

11 657
000

4 400 000

778 000

10 000

100 000

2 000 000

5 690 000

1 200 000

235 000

1 730 000

9 800 000

6 335 000

8 400 000

799 000

578 200

3 332 000

2 153 900

2 856 000

12

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мярка 2:
Въвеждане на нови
технологии, повишаване
конкурентоспособността

35 000

261 000

1 479 600

956 000

1 268 400

Мярка 3:
Подобряване
качеството на
земеделските услуги –
приспособяване към
стандартите на ЕС.

71 440

522 920

2 979 200

1 925 840

2 500 600

Мярка 4:
Развитие на
алтернативен туризъм –
туристически услуги, зоо
– резерват,
археологични училища.

48 660

367 880

2 009 200

1 299 260

1 775 000

Приоритет 3
Постигане на ново
качество на жизнен
стандарт и жизнена
среда.

204 500

1 147 100

4 286 000

4 757 400

105 000

Мярка 1:
Постигане на ново
качество на жизнен
стандарт – създаване
условия на трудова
заетост.

67 900

380 550

1 447 000

1 569 900

34 650

12

1

1

2

Мярка 2:
Повишаване
ефективността на
образователната
заетост.

39 150

Мярка 3:
Създаване условия за
подобряване качеството
на здравеопазване.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

219 425

807 250

913 950

20 225

39 150

219 425

807 250

913 950

20 225

Мярка 4:
Развитие на културата,
спорта и младежките
дейности.

58 300

327 700

1 224 500

1 359 600

29 900

Приоритет 4
Укрепване на
институционалното
развитие на общината.

219 800

1 904 200

1 920 000

6 766 000

190 000

Мярка 1:
Усъвършенстване на
управленския капацитет.

69 900

605 900

610 900

2 152 900

60 400

Мярка 2:
Подобряване
административното
обслужване,
информационен център.

109 900

952 100

960 00

3 383 000

95 000

12

1

Мярка 3:
Изграждане звено за
регионално развитие,
съвместни проекти със
съседни общини.

ОБЩО:

2

3

4

5

40 000

346 200

894 300

9 538 300

6

7

35 935
000

8

9

10

11

349 000

1 230 100

34 600

23 729
000

17 858
400

12 045 000

12

