Област Силистра заема площ от 2846,3 кв.км, разположена в найсевероизточната част на страната. На север и североизток областната
граница съвпада с държавната към Р Румъния. Останалите и граници
са поделени с областите Добрич, Шумен, Разград и Русе. Областният
център отстои на 124 км от Русе, на 112 км от Разград, на 88 км от
Добрич, а от София – на 437 км.
Област Силистра е съставена от 7 общини – 5 с центрове градове
и две – села / Ситово и Кайнарджа /. Областният център – гр.
Силистра / 40336 жители

1

/ - е най-големият град и попада в

категорията “средни градове“. Общите параметри на съставните
общини са представени в следната таблица:

Общини

Територия –
дка
515891
566326
448345
481230
270966
314961
248566
2846285

Силистра
Дулово
Тутракан
Главиница
Ситово
Кайнарджа
Алфатар
Общо за
областта
Територията
Лудогорието

и

на

областта

Дунавската

Население
59451
30079
18586
13564
6600
5419
3725
137424

покрива

хълмиста

Градско

части

равнина.

68%
23%
54%
15%
0%
0%
53%
45%

от

Добруджа,

Преобладаващата

повърхност е равнинна, силно нарязана от суходолия, които придават
на релефа хълмист характер. Между долинните плата на север
завършват със стръмен бряг, висок до 100 м. Между този бряг и р.
Дунав са се образували крайдунавските низини Побрежие, ПопиноГарванска и Айдемирска. В югозападната част на последната е
разположено езерото Сребърна, подхранвано от няколко карстови
извори. По р. Дунав са се образували острови, обрасли с богата
растителност.
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В южната част на областта, релефът също е разчленен от
суходолията, водещи своето начало от Самуиловските височини и
Стани баир, намиращи се извън областта. Бреговите склонове на
суходолията са предимно стръмни и голи.
Характерът

на

релефа

е

благоприятен

за

развитието

на

механизирано земеделие. Хълмистите части с наклонени терени и
високите части на Дунавския бряг са подходящи за лозови и овощни
насаждения.
Територията на областта се намира в умерено континенталната
климатична област. По крайбрежието на р. Дунав средната годишна
температура е с 0,6 0С по-висока от останалата територия на областта.
Лятото е сухо и горещо – средната юлска температура е 22,80С, есента
е продължителна и топла, а зимата сравнително студена. Ранните и
късните

пролетни

мразове

не

позволяват

на

ранно

и

късно

зеленчукопроизводство.
Северна граница на областта е р. Дунав. Наличието на последния
осигурява възможности за развитие на поливно екологично земеделие.
Липсват полезни изкопаеми.
Основният обслужващ път за областта е първокласният І-7 по
направлението граница Румъния – Силистра – Дулово – Шумен –Ямбол
- Елхово – граница Турция – ГКПП Лесово – Хамзъбейли. Другите
преки връзки към националната пътна мрежа се осъществяват от
второкласните пътища ІІ-21 Русе – Тутракан – Силистра и ІІ-71
Силистра – Добрич. Пристанищата Силистра и Тутракан осигуряват
връзките на сухоземната транспортна инфраструктура от област с р.
Дунав / Общоевропейски транспортен коридор №7 /. Съществуващият
ГКПП “Силистра” е с локално значение като осъществява връзка на
първокласния път І-7 и ІІ-21 с румънска територия.
Тракийско,

римско,

византийско,

турско,

възрожденско

и

съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Почти
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е

обявена

за

Национален

архитектурно-археологически

резерват

“Дуросторум-Дръстър-

Силистра”. По-значими разкрити паметници и културни факти са:


Силистренската гробница / първата половина на ІV век /;



Патриаршеската базилика на патриарх Дамян / първата

патриаршеска църква в българската държава, втора по големина в
страната /;


Част от колона на хан Омуртаг;



Северната крепостна стена на средновековен Дръстър;



Средновековният

митрополитски

храм

на

катедрален

патриаршески

Дръстър-Силистра

и

и

патриаршеската

резиденция от Х век;


Дворецът на доростолските епископи през V-VІ век до

ранно християнската епископска базилика;


Мощехранилницата на Св.Дасий Доростолски;



Турски форт “ Абдул Меджиди “;



Куршумлу джамия;



Гробът на еврейския равин Елиезер Папо;



Арменски апостолически храм “ Сурп Аствадзадзин, 1620г.;



Женски манастир “ Покров Богородичен “ край с.Айдемир;



Добруджанска къща гр.Алфатар;



Християнски жрам “ Света Троица “ в гр.Алфатар;



Историческа местност “Аязмото” в с.Руйно;



Ранносредновековна крепост “Картал кале” до с.Руйно;



Архитектурен резерват “Рибарска махала” в гр.Тутракан;



Историческа

чешма

край

с.

Кайрджа,

свързана

с

подписването на Кючук-Кайнарджанския мирен договор през 1774г.;


Женски манастир в с.Каменци;

Базата на образованието е добре окомплектована и достатъчна по
количество.
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Учебни заведения

Брой

Детски градини

73

Общообразователни училища

59

Професионални гимназии

9

Специални заведения

3

Обслужващи звена

12

Висши учебни заведения

2

Колеж

1

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на
населението в област Силистра са театрите, музеите, читалищата,
библиотеките,

галериите,

културните

институти,

културните

религиозни домове на различните вероизповедания. Мрежата от
културните институции в областта разполага с един театър, осем
исторически и етнографски музея, една художествена галерия и 92
читалища

и

библиотеки.

Културният

живот

се

обогатява

и

от

провеждането на пет международни фестивала.
Здравната система на областта разполага с 21 медико-технически
и 3 медико-диагностични лаборатории. Доболничната

помощ се

осъществява от над 60 лекарска практики. Стоматологичните услуги се
предоставят от над 70 стоматологични амбулатории за първична
медицинска помощ и 1 индивидуална практика за специализирана
стоматологична помощ. Стационарното лечение на населението на
областта се осъществява от 3 многопрофилни болници – 2 общински /
Дулово и Тутракан /и областна – в гр.Силистра. обезпечеността с
лекари на населението в областта е 2,5 на 1000 души. Елементи на
здравната система в областта са детските ясли, една детска млечна
кухня, Дом за медико-социални грижи за деца, ЦСМП в Силистра с
филиали в Дулово, Тутракан, Главиница и Кайнарджа и едно РИООЗ.
Медицинско обслужване се предоставя и на домуващите в двата дома
за стари хора в гр.Силистра, в които има разкрити отделения за
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лежащо болни. Домове за възрастни хора са разкрити и функционират
и в градовете Тутракан и Алфатар.
Спортният календар на областта е разнообразен. Най-изявените
спортове са джудо, волейбол, бокс, шахмат и футбол. Има клубове по
спортни танци и закрит плувен басейн.
В основата на различни форми на туризъм имат тежест следните
обекти на природно наследства:


Резерват “ Сребърна “;



Ловно стопанство “ Каракуз “



Река Дунав – яхтен туризъм, спортен риболов, круизи, и



Суходолие “ Малък Карагьол “;

др.;
Развива се до известна степен селски и екотуризъм туризъм.
Област Силистра е част от Северният централен район, който в
административно отношение, в съответствие с Регламент 1059/2003 на
ЕС включва областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и
Силистра.
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