
ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПО – СЪЩЕСТВЕНИ  ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИТОВО, 
ОБЛАСТ СИЛИСТРА  

 
 

 
Община 

 

 
Наименование на 

проекта 

 
Основна цел 

стойност 
 

 
партньори 

 
Донорска 

организация 

 
Период на 

осъществяване обща Собствен 
принос 

Ситово “Пречиствателна 
станция за отпадни 
води 

Преодоляване на 
замърсяването на 
екосистемите в община 
Ситово и респективно 
биосферен резерват “ 
Сребърна “ 

1 100 000 
лв 

30 000 лв. -  2002 

Ситово Изграждане на 
канализационни 
клонове по ул. 
“Образцова,“Дръстър” 
и ул. “Преселци” – с. 
Искра, Община 
Ситово 
 

Основна цел на проекта 
е разрешаване на 
актуален екологичен 
проблем в с. Искра, 
свързан с отвеждането 
на битовите отпадни 
води, които с помощта 
на проекта ще бъдат 
изведени извън селото. 

380 000 32 000 - ПУДООС  2005 

Ситово “ Изграждане на 
новопроектирана 
канализационна 
мрежа клонове 3 и 4 в 
с. Ситово, Община 
Ситово “ 

Да се подобри 
екологичното 
състояние на района и 
предотврати 
замърсяването на 
земните пластове с 
отпадъчна вода 

93 654 
лв. 

18 642 лв. - СИФ 2002 

Ситово “Благоустрояване и 
реконструкция на 
парк – Ситово“ 

Създаване на място за 
активен отдих на 
населението и 
естетизиране на 

177 571 
лв. 

34 560 лв - СИФ 2004 



средата в общинския 
център 

Ситово Общински пазар Създаване на 
регламентирано 

място за търговска 
дейност 

72 000 
лв. 

13 000 лв. - МТСП 2000 

Ситово Строително 
монтажни дейности 
по сградата на ЦДГ 
“ Мир” – с. Искра 

Осигуряване на 
оптимални условия 
за работа в детската 

градина и 
подобряване на 
материално – 

техническата база 

165 000 
лв. 

- - ПКЗНБАК 2005 

Ситово Реконструкция на 
покри на ОУ “ 
Г.С.Раковски4 - 
Ситово 

Ремонт на 
покривната 
конструкция на 
основно училище в с. 
Ситово и 
подобряване на 
материално – 
техническата база. 

290 000 
лв. 

- - ПКЗНБАК 2004 

Ситово Реконструкция на 
отводнителен канал 
в с. Ситово 

Преодоляване на 
щетите от 
наводненията през 
2005 година 

150 000 
лв. 

- - ПКЗНБАК 2005  

Ситово “ Да докоснем мечта 
– модернизирана 
училищна среда” 

Благоустрояване и 
озеленяване на 
основно училище в с. 
Искра 

15 000 
лв. 

1000 лв. Осъществен от 
СНЦ “ 

Сдружение на 
жените 4 – с. 

Искра в 
партньорство с 
Община Ситово 

Фондация за 
реформа в 
местното 
самоуправление 

2003 



Ситово “ Център за 
непрекъснато 
обучение по 
предприемачество и 
управление на 
проекти” 

Създаване на център 
за обучение в 
общината и 
предоставяне на 
консултации 

58 000 
лева 

2500 лв. Осъществен от 
СНЦ “ 

Информационен 
център за 

развитие на 
община 

Ситово” в 
партньорство с 
община Ситово 

ФАР – ТГС  2003  

 
 
 Лицето за контакт в администрацията за проекти е : Моазес Джевдет Мехмед – тел. – 08563 – 711 / вътр. 105 /- моб. – 0886 31 85 46,  
e-mail:moazes@abv.bg 


