
ИНФОРМАЦИЯ 
 

от община Алфатар за изминали и предстоящи събития 
 

 

СЕДМИЦА НА ПРАВОСЛАВИЕТО В АЛФАТАР: 8.04-13.04.2014г. 

Седмицата на православието в гр.Алфатар беше открита на 8.04.2014г с 

приветствено слово от Доростолския митрополит Амвросий, отправено чрез 

йеромонах Емилиан – енорийски свещеник в гр. Алфатар и  г-жа Йорданка 

Узунска – кмет на общината. На централния площад на града беше подготвена 

тематична изложба, посветена на светлия християнски празник Възкресение 

Христово. Гости на събитието бяха свещеници от Русенската митрополия. В 

мероприятието участваха децата от ЦДГ в гр. Алфатар, с. Алеково и с. Бистра и 

ученици от ОУ в града, които нарисуваха на асфалт и на „платно” символите на 

Великден и вярата във възкресението. 

На 9 април в храм „Света Троица”, гр. Алфатар беше открита „Великденска 

работилница”. В боядисването на яйца участваха деца от ЦДГ „Щастливо 

детство” гр. Алфатар, ученици от ОУ”Христо Ботев”-гр.Алфатар и служители от 

общинската администрация. В НЧ „Й. Йовков – 1894 г.” беше представен филмът 

"Надежда". 

На 10 април в НЧ „Ведрина 1948 г.”, гр. Алфатар беше представена 

съпътстваща изложба „Иде Великден” и филмът "Остров". 

На 11 април в лекционната зала на НЧ „Й. Йовков – 1894 г.” се проведе 

концерт на деца и възрастни, под надслов „Лазаруване в Алфатар”. Бяха връчени 

благодарствени грамоти на участниците. 

На 12 април – лазарки посетиха домовете на алфатарци и пяха за здраве и 

благоденствие на домакините. 

На 13 април - Връбница (Цветница) в 09:00 ч. в храм „Света Троица”- гр. 

Алфатар беше отслужена Божествена света Литургия от Негово Всепреподобие 

йеромонах Емилиан, молебен за здраве на всички именници и освещаване на 

върбови клонки. Всички именници получиха възможност да засадят цветя в двора 

на храма. Инициативата се отложи за по-благоприятно време. 

 
АЛФАТАРСКИЯТ БАЛЕТ  „ЛИ?-ДА‘’ С НАГРАДА ОТ 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ТАНЦУВАЩА РЕКА“ 

 

Алфатарският балет  „ ЛИ?-ДА‘’ при  НЧ „Й. Йовков-1894г.’’-гр.Алфатар с 

художествен ръководител Лидия Цанкова участваха в Осмото издание на 

международния танцов фестивал „Танцуваща река“, проведен  на 5.04.2014г. на 

голямата сцена на Държавната опера в гр.Русе. Балетът се представи с танца 

„Китайски  фрагменти" и получи  поощрителна  награда  сред  голямата 

конкуренция  от над 600 танцьори от международни състави. 



 

ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР ПО ОПАК 

На 06.12.2013 г. стартира проект: „Обучение на общинска администрация 

Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на 

административния капацитет.” финансиран по договор № 13-22-27/06.12.2013 г., 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 

ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна„ Бюджетна линия 

BG051PO002/13/2.2-11, с бенефициент Община Алфатар, съфинансирана от ЕС 

чрез Европейския Социален фонд.  

Общата стойност на проекта е 29 450.03 лв. и срок на изпълнение 9 месеца. 

Обща цел: Осигуряване на обучение на служителите в общинската 

администрация Алфатар за ефективното и ефикасно изпълнение на служебните 

задължения, което ще осигури качествено и компетентно административно 

обслужване на гражданите и бизнеса. 

Основни дейности: 

Дейност 1: Екип за организация и управление на проекта 

Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури 

Дейност 3: Провеждане на обучение по ключови компетентности 

В периода 04-06 април 2014 год. в гр.Трявна се проведе обучение по 

ключови компетентности „Организиране и провеждане на обучение по 

придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип”.  Обучени 

са 25 служители на общинска администрация които получиха и сертификати. 

Дейност 4: Провеждане на обучение по Е-правителство: изграждане, умения 

за работа, което ще се проведе от Института за публична администрация. Същата 

ще стартира на 20-21 май 2014 год. Обучението ще бъде по групи в гр.Силистра. 

Дейност 5: Информация и публичност на проекта 

За осъществяване на дейността са предвидени да се изготвят: две 

пресконференции: встъпителна за оповестяване началото на проекта, която се 

проведе на 06.02.2014 год. и заключителна за отчитане на резултатите от проекта.                

 За популяризиране на целите и дейностите по проекта са разработени и 

разпространени дипляни, тефтери, химикалки; две публикации в регионален 

вестник; изготвен е банер. 
 
 

СГРАДАТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР СЕ САНИРА ПО ПРОЕКТ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Община Алфатар започна изпълнение на обект „Саниране на 

административна сградата на община Алфатар” по Проект „Енергийна 

ефективност в обществени сгради – транш V” – лот 4, финансиран от 

Международен фонд Козлодуй на стойност 119 253,18 евро. 



С осъществяване на настоящия проект и мерките предвидени за неговата 

реализация ще се постигне намаляване на загубите и подобряване на 

микроклимата. След въвеждане на система за енергиен мониторинг, като средство 

за контрол и поддържане на ниското ниво на енергопотребление ще се  удължи 

живота на енергийните системи и гарантира нормалната им работа. 

Мерки предвидени за намаляване на разходите за енергия: 

1.Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите 

елементи-стени, покрив. 

   1.1. Полагане на топлоизолация на външните стени  

   1.2. Ремонт покрив 

2.Подобряване работата на системата за производство на топлинна енергия 

и ремонт на топлоразпределителната мрежа: 

3.Подмяна на съществуващата дограма: 

4.Подобряване на ефективността на системата за вътрешно изкуствено 

осветление. 

След прилагането на гореописаните енергоспестяващи мерки ще се 

подобрят топлотехническите характеристики на ограждащите елементи, ще се 

повиши коефициента на полезно действие на енергийните системи и разходът на 

топлинна енергия ще се намали. 

 
ИЗДАДЕНИ СА ТРИ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  

ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ СЕЗОН: 

 
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД 

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Със заповед № РД – 079/ 05.03.2014г. на кмета на общината се забранява 

паленето на суха растителност в горския фонд, пасища и сервитутни ивици, и в 

населените места на общината. Заповедта е издадена на основание с чл.15, ал.1 от 

Наредба № 8/11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от 

пожари и чл.5 от Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на 

територията на община Алфатар, приета с Решение № 43 на ОбС по протокол № 7 

от 9.03.2012г.  

Във връзка с изпълнението на заповедта са изпратени писма до 

земеделските производители и фирми, извършващи селскостопанска дейност на 

територията на общината за нормативните ограничения и разпоредените 

противопожарни мерки. Извършен е инструктаж срещу подпис на пастири и 

пчелари и др. за запознаване с противопожарните изисквания и забрани за палене 

на суха растителност. 

Уважаеми съграждани, бъдете внимателни при почистване на суха 

растителност и при палене на горими отпадъци в дворните си места. При лоши 

метеорологични условия - силен вятър, паленето на огън създава опасност за 

възникване на пожар.  



ОПРЕДЕЛЕН Е ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ               

ОТ 01.04 ДО 31.10.2014г. 

Със заповед № РД-266/1.04.2014г. на Министъра на околната среда и водите 

е определен пожароопасен сезон за защитените територии – изключителна 

държавна собственост – резервати, поддържани резервати и национални паркове. 

Периодът е от 01.04. до 31.10.2014г. Разпоредени са мерки за осигуряване на 

пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна 

собственост, съгласно които кметът на общината ще осъществява контрол за: 

-спазване забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, 

крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от 

Закона за опазване на земеделските земи; 

- спазване на разпоредбите на чл.40, чл.41, чл.42, ал.1 то Закона за опазване 

на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за 

предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, 

което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; 

-сформиране на гасачески групи от доброволци от местното население и 

осигуряване на оборудване за гасене на пожари, както и спазване на изготвените 

графици за дежурство при необходимост. 

 

ОБЯВЕН Е ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА от 1.04.2014г. до 15.10.2014г. 

Областният управител на Силистра определи пожароопасния сезон в 

горските територии със заповед № РД-20-34/24.03.2014г. и разпореди мерки за 

пожарна безопасност: ЗАБРАНЯВА се паленето на открит огън и извършване на 

огневи работи на разстояние по-малко от 100м от границите на горските 

територии. Въвежда се денонощно дежурство за оповестяване при пожар в 

Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство, Държавно ловно 

стопанство и общините, и за извършване на пожарогасене.                                                                                                                                       

ДОБРОВОЛЦИТЕ В ОБЩИНАТА ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ 

От 8.04. до 11.04.2014г. в гр.Алфатар се проведе обучение на доброволците 

за изпълнение на дейности по предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари, 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Доброволците на 

община Алфатар са 5 човека. Обучението е модул ІІ „Основни правила за гасене 

на пожари и извършване на спасителни работи”, част от задължително 

първоначално обучение за доброволците, в  съответствие с Учебна програма за 

първоначален основен курс на доброволци, утвърдена от ректора на Академията 

на МВР. Водещи обучението бяха представители на ОУ „ПБЗН”-Силистра. 



ПОДГОТОВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ –25.05.2014 

Със Заповед №РД-106/24.03.2014г. на Кмета на Община Алфатар са 

образувани 9 бр. избирателни секции, а с решение №11 от 11.04.2014 г. на РИК 

Силистра е определен броят на членовете на СИК за произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България, както следва:  

 

Избирателните списъци са поставени на обявените за целта места и 

публикувани в сайта на общината.  

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 

избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с 

подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез 

заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на 

общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато 

своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК в срок до 04.05.2014 година. 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, 

може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 

10.05.2014 година.. 

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не 

може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. Повече 

информация за предстоящите на 25.05.2014 година избори за членове на 

Европейския парламент от Република България се публикува на сайта на община 

Алфатар в секция Избори 2014г - www.alfatar.egov.bg. 

№ на 

секция 

Място за гласуване Брой 

членове 

201 гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2  ОУ "Христо Ботев" 9 

202 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15 НЧ "Й.Йовков" 9 

203 гр. Алфатар, кв. Попово ул. "Ал.Стамболийски" №25, НЧ 

"Ведрина" 

7 

204 Село Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала 

на км. Алеково 

7 

205 с. Бистра, ул. Първа №6 Кметство 7 

206 с. Васил Левски, ул. Втора №1 Клуб на инвалида и пенсионера 7 

207 с. Кутловица, ул. Първа №1 НЧ "Развитие" 7 

208 с. Цар Асен, ул. Трета №1Б Пенсионерски клуб 7 

209 село Чуковец, ул. Първа №3А Кметството 7 

Общ брой членове на СИК 67 



ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ 

На 9.04.2014г. в гр.Алфатар стартира „Детска полицейска академия”. На 

откриването присъстваха: главен инспектор Димо Василев – началник-сектор 

„Охранителна полиция” при ОД на МВР-Силистра и Красимира Радева от 

пресцентъра на ОД на МВР-Силистра, младши полицейски инспектор Атанас 

Атанасов – ръководител на детската академия, Янка Жекова – директор на ОУ 

„Христо Ботев” гр. Алфатар, Росица Иванова – класен ръководител и ученици от 

VІ клас при ОУ”Христо Ботев”-гр.Алфатар - участници в академията. 

Г-жа Йорданка Узунска – кмет на Община Алфатар и домакин на събитието 

поздрави всички участници в академията и им пожелава достойно представяне и 

успешно приключване на академията! 

Тази година в детската полицейска академия участват 15 ученика. Всеки 

един от тях получи подарък.  

Детската академия ще приключи на 30.05.2014г. 

 

САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ 

 В гр.Алфатар продължава дейността на двата клуба за народни танци при 

НЧ „Й. Йовков-1894г.’’-гр.Алфатар и НЧ”Ведрина-1948г.„ - кв.Попово, 

сформирани през декември 2013г. и януари 2014г. В самодейните  клубове 

участват общо 50 човека.  

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ: 

 

18-21.04.2014г. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 

 

26.04.2014г. – НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ 

БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”  

Община Алфатар призовава всички граждани на общината да се включат в 

ежегодната кампания „Да изчистим България за един ден”. Да започнем с 

почистване на населеното място, в което живеем и на природата, която е около 

него. Кампанията стартира на 26.04.2014г., приемете предизвикателството – 

включете се! 

 

 

15.04.2014г. 


