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Приложение № 4 

Общински плен за развитие 2007-2013 г. 

С П И С Ъ К 
на проекти от Общинския план за развитие 

на община Алфатар, област Силистра за периода 2007-2013 г. 

 
 

№ Проекти 
Срок   за  

постигане 

Необхо 

дими    

средства 

1 2 3 4 

1. ” Реконструкция и благоустрояване на  29 км. пътища  от 

ІV клас в община Алфатар” 

2006-2008г. 293 000 

2. “Реконструкция на  17 км. път  от ІІ-7 ( Силистра – Шумен) 

клас в община Алфатар”. 

2006-2008г. 178 000 

3. ”Реконструкция на  21 км. пътища  от ІІ-207 (Силистра –

Тервел-Добрич) клас в община Алфатар 

2006-2010г. 215 000 

4. “Реконструкция на  11 км. пътища  от ІІІ- 7001 (Алфатар-

Кайнарджа) клас в община Алфатар” 

2006-2010г. 116 000 

5. “Реконструкция на  републикански пътища в преминаващи 

през населените места:  

път  ІІ-7 ( гр.Алфатар)- 4,1 км;  

 път –ІІ 207( кв.Попово, с.Алеково)- 5,2 км  “ . 

2006-2010г. 52 000 

6. “Изграждане на обходен  път в гр.Алфатар (пътІІ-7). 2006-2012г. 3 000 000 

7. “ Реконструкция, модернизация и благоустрояване на 27 

км. улична мрежа във всички населени места в  община 

Алфатар” 

2006-2010г. 368 000 

8. “ Безопасност  и организация на движението по пътищата в 

общината”. 

2006-2010г. 36 000 

9. “Изграждане на обществени точки за достъп до Интернет 

на обществени места” 

2005-2006г. 10 000 

10. Изграждане на  газоснабдителна мрежа за битови нужди 2006-2010г.  1 000 000 

11. Реконструкция на магистрални водопроводи: с.Алеково- 

с.Бистра и с.Васил Левски-Кутловица 

2006-2008г. 420 000 

12. Основен ремонт на захранващ водопровод за питейна вода 

:  Помпена станция “Алфатар” – водонапорна кула с.Цар 

Асен 

2006-2008г. 385 000 

13. Реконструкция на местен път гр.Алфатар - Помпена 

станция “Алфатар”  

2006-2008г. 45 000 

14. Реконструкция  на вопреносна мрежа в гр.Алфатар, 

с.Алеково,с.Цар Асен и с.Кутловица. 

2006-2008г 1 000 000 

15. “Социализиране на фолклорни и културни прояви 

(фестивали, събори) за туристическите занаяти”  

2006-2012г 25 000 

16. “Ремонтно-въстановителни дейности на културни-

исторически обекти”. 

2006-2012г 98 000 

17.  “Устроени и обзаведени екопътеки за алтернативен 

туризъм” 

2006-2010г 78 000 
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18.  “Изграждане и устроиване на крайпътни залесявания, 

заслони ,места за почивка 

2006-2008г 36 000 

19. ”Екологизиране, естетиезиране и устроиване на 

пространства, през които ще преминават и в които ще 

пребивават посетители/ туристи 

2006-2012г 12 000 

20.  “Реконстукция и въстановяване на парк за отдих – на площ 

от 22.5 дка  в гр.Алфатар “ 

2006-2008г 53 000 

21.  “Оптимизиране на енергийното потребление чрез 

изграждане на система за енергийна ефективност във 

всички обществени сгради “ 

2006-2012г 151 000 

22.  “Изграждане на система за  сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци” 

2006-2009г 164 000 

23. 
 “Енергоспестяващо улично  и площадно осветление, 

дистанционно управление на…..””  

2006-2008г 42 000 

24. ” Възстановяване на язовир в с.Бистра и провеждане на 

мелиоративни мероприятия на прилежащите площи 

2006-2009г 250 000 

25. ”Възстановяване на язовир в  гр.Алфатар- кв.Попово и 

провеждане на мелиоративни мероприятия на 

прилежащите площи.” 

2006-2009г 730 000 

26.  “Рекултивация на ерозирали и новоднени ниви :  местност 

“Над чешмите” гр.Алфатар- кв.Попово   и в местност 

“Бахчата ” с.Алеково- с.Бистра “ 

2006-2012г 84 000 

27. “Изграждане на  локални (фамилни и фирмени) 

компостохранилища.” 

2006-2008г 12 000 

28. ”Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 

станция в гр.Алфатар.” 

2006-2008г 5 000  000 

29. “Изграждане на канализационна мрежи и пречиствателни 

станции  с.Алеково и в останалите селища в община 

Алфатар”. 

2008-2012г  4 200 000 

30. “Изграждане на малки пречиствателни станции и локални  

пречиствателни съоръжения  за промишлени и битови 

отпадъчни води канализационна мрежи и пречиствателни 

станции” 

2006-2012г  1 500 000 

31. ”Възстановяване, ремонт и благоустрояване на 17 броя 

водопойни  чешми в община Алфатар 

2006-2009г 69 000 

32. ”Изграждане на отводнителни канали в гр.Алфатар по 

ул.”Георги Бенковски”, ул.”Илия Блъсков”, ул.”Албена” 

2006-2008г 425 000 

33. “Саниране на  и/или рекултивация неорганизирани и  

регламентирани сметища и поетапното им ликвидиране” 

2006-2009г 1 280 000 

34.  “Картотекиране и  опазване  на eстествените находища от 

лечебни растения” 

2006-2008г 12 000 

35. “ Изготвяне на цифров и графичен модел на   

устроиствените планове на всички населени места в 

община Алфатар “ 

 

2006-2008г 154 000 
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36.  “Изграждане на електронна  община за  предоставяне на e-

govermance услуги  за обслужване на бизнеса и граждани ” 

2005-2007г 64 000 

37. Изграждане на огледални проекти в областа на 

информационни и комуникационни услуги за бизнеса с 

Олшанка, Кировградска област, Република Украйна и 

с.община Чоканеще, окръг Кълараш, Република Румъния 

2006-2012г 43 000 

38. Изграждане на индустриална зона   

39. Изграждане на център с изнесени структури   Бизнес 

инкубатор и Бизнес център за предоставяне на услугите за 

МСП. 

2006-2008г 34 000 

40. ”Изграждане на център с изнесени структури   на 

агробизнес център, бизнес,ОССЗ (областна служба за 

съвети в земеделието)” 

2006-2008г 30 000 

41. “Изграждане на “Вегитативна къща-маточник,  разсадник, 

селекция, семепроизводство  и др.” в гр.Алфатар 

2006-2012г 250 000 

42. “Създаване на сдружения на 

тютюнопроизводителите в с.Бистра  

и с.Чуковец 

2006-2008г 10 000 

43. “ Безотпадъчна технология за използване на  

растителни остатъци от пшеница и царевица за 

производство на  етанол и фуражни смески”   

2006-2008г 4 000 000 

44. Култивирано отглеждане на билки” 2006-2008г 28 000 

45. ”Създаване на кайсиев масив “ 2006-2010г 25 000 

46. ”Създаване на биолгични насаждения от шипка” 2006-2008г 15 000 

47. Изграждане на моделни ферми за биологично земеделие. 2006-2010г. 51 000 

48. “Изготвяне на почвено-климатична  

карта  на общината – за създаване на   масиви от кайсии , 

лозя , етерично маслени и лекарствени култури” 

2006-2008г 7 000 

49. “Основен ремонт  на къща музей ”Добруджанска къща” в 

гр.Алфатар и разширяване на площта за музейната 

експозиция “.  

2006-2008г. 12 000 

50.  “Устройване на къщите на частни стопани за приемане на 

гост – туристи” 

2006-2012г. 12 000 

51.  “ Изграждане на туристическа инфраструктура в района на 

сухоречията”Канагьола” и “Табан” 

2006-2012г. 264 000 

52. ” Селски туризъм-  рекламиране на селски къщи в с.Васил 

Левски и с.Кутловица” 

2006-2012г. 3 100 

53. ”  Изграждане на  ЦДГ с.Бистра“ 2006-2008г. 58 000 

54. “Доизграждане на ЦДГ с.Чуковец 2007-2009г. 150 000 

55. ”  Въстановяване традициите на театралната и 

художествена самодейност в общината“ 

2006-2008г. 20 000 

56. “Изграждане на сграда за културно образователни 

дейности в с.Васил Левски”. 

2006-2010г. 350 000 

57. Изграждане на монтиране на локалногазово-керамично 

отопление в НЧ”Йордан Йовков”. 

2006-2008г. 30 000 
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58. ”Културен обмен - с Олшанка, Кировградска област, 

Република Украйна и с.община Чоканеще, окръг Кълараш, 

Република Румъния 

2006-2012г. 10 000 

59. ”Разкриване на професионални паралелки- фермерство; 

млекопроизводство, производство на биоетанол( след 

завършен VІ  клас )” 

2006-2008г. 120 000 

60. “ Изграждане на компютърен център в ОУ”Христо Ботев” 

гр.Алфатар и ОУ “Отец Паисий”с.Алеково. 

2006-2007г. 45 000 

61. ”Изграждане на спортна зала и саниране на учебен корпус 

в в ОУ “Отец Паисий”с.Алеково.“ 

2006-2008г. 250 000 

62. ” Саниране на физкултурен салон в ОУ”Христо Ботев” 

гр.Алфатар и изграждане на  локално промишлено 

имфрачервено газово-керамично отопление” 

2006-2009г. 120 000 

63.  “Ремонтно-възстановителни дейности на спортни обекти - 

спортна зала гр.Алфатар, стадион гр.Алфатар, открити 

спортни площадки в училища и ЦДГ.”  

2006-2011г. 70 000 

64. ”Изграждане на младежки  културно-образователен 

център”. 

2006-2011г. 15 000 

65.  “Реконструкция на здравна служба гр.Алфатар за 

перманентно изнесени специализирани лекарски 

практики”. 

2006-2009г. 15 000 

66. “Изграждане на здравен център в с.Алеково” 2006-2008г. 55 000 

67.  “Преустройство на ученическо общежитие с.Алеково  в 

Дом за сираци” 

2006-2010г. 220 000 

68. ”Обучение на местни партньори  

за разработване и прилагане на  

интегрирани програми за развитие 

2006-2008г. 4 500 

69. “Иформационни продукти за статистическата информация 

за целите на общинското развитие 

2006-2009г. 7 000 

 

 

 

 

 

 


