
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Община Алфатар има стратегическо положение в транспортно отношение, 

което произтича от това, че през нейната територия преминават транспортните 

връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете 

Дулово, Шумен, Тервел, Добрич. Разстоянието от общинския център – 

гр.Алфатар до по-големите градове е, както следва: 23км до гр.Силистра и 26км 

до КПП Силистра, 125км до гр.Варна, 135км до гр.Русе, 82км до гр.Разград, 70км 

до гр.Добрич, 30км до гр.Тервел, 75км до гр.Шумен, 540км до гр.София, 140км до 

Букурещ - Румъния, 40км до гр.Кълъраш - Румъния, 100км до гр.Констанца - 

Румъния.  

На територията на общината има добре изградена пътна мрежа, като 

преобладава четвъртокласната. Дължината на пътната мрежа в община Алфатар 

по категории е, както следва: 
 

Първокласни пътища: 
 

№ на пътя Наименование на пътя 

І-7 (Силистра) – обходен път, Дулово-обходен път, Шумен-обходен 

път, Преслав-Върбица-Бероново-Мараша-обходен път, Ямбол-

обходен път, Елхово-Гранитово-Мелница-Лесово-граница с 

Турция 
    

     Второкласни пътища: 
 

№ на пътя Наименование на пътя 

ІІІ-207 (Силистра-Дулово) – Алеково-Тервел-Кочмар-Векилски-Калоян-

Ветрино-Провадия -Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос 

ІІІ-7001 Алфатар – Войново – Кайнарджа – Добруджанка  - Краново 

 

Общинските пътищата от ІV-о класната пътна мрежа: 
 

 

 

№  Пътен 

номер 

наименование километраж Дължин

а 

/км/ 
От км До км 

1. SLS1002 /І-7, Алфатар-Дулово/ - Цар Асен-

Чуковец 

0,000 5,000 5,000 

2. SLS1006 /І-7, Алфатар-Дулово/ - Цар Асен- 

Оздравително училище 

0,000 0,700 0,700 

3. SLS2001 /ІІІ-7001, Алфатар-Войново/ - Васил 

Левски 

0,000 5,450 5,450 

4. SLS2003 /ІІІ-207, Тервел-Алфатар/ - Алеково 

- /SLS2001/ 

0,000 10,350 10,350 

5. SLS2004 /ІІІ-207, Тервел-Алфатар/ - Бистра 0,000 3,070 3,070 

6. SLS2005 /SLS2003, Алеково-Поп Кралево/ - 

Кутловица 

0,000 1,900 1,900 

7. SLS3007 /І-7/Алфатар - Регионална помпена 

станция 

0,000 3,430 3,430 



Общата дължина на уличната мрежа във всички населени места на 

общината е 126км. Всички населени места в общината са достъпни. 

Придвижването от общинския център до всяко село в общината се извършва в 

рамките на двадесет минути.  

 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

През общината преминава железопътната линия Силистра-Самуил с 

разклонения за Шумен, Варна, Русе, София и др. В гр.Алфатар има установена 

ЖП-спирка, както и на разклона за с.Цар Асен и с.Чуковец.  
 


