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1. ВЪВЕДЕНИЕ: 

,,Програма за управление за периода 2015 - 2019 г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация” (Програмата) е приета от 

Общински съвет Алфатар с решение № 052/26.02.2016 г., протоколирано в Протокол 

№005/26.02.2016 г. 

Спазвайки законовите разпоредби на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и водена от чувството си за дълг и отговорност пред хората от 

общината е изготвен настоящият Отчет по изпълнение на ,,Програма за управление за периода 

2015 - 2019 г. съгласно изискванията на за 2017 година по направления и цели. 

Действията на общинска администрация Алфатар за отчетния период – 2017 г. отново 

бяха насочени към спазване на принципите, заложени в Програмата, а именно: законност, 

партньорство и ефективност, както и за постигане на по-високи резултати при реализиране на 

целите. 

 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

• Общата цел за развитие на община Алфатар е постигане на балансирано устойчиво 
развитие и повишаване качеството на живот, чрез ефикасно и ефективно управление на 
потенциала на общината. 

 Целите са насочени в няколко основни области на въздействие: 

• Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – насърчаване 
на предприемачеството и привличане на инвестиции, подкрепа за развитието на 
промишлеността, селското стопанство и туризма за осигуряване на по-високи заетост, доходи и 
жизнен стандарт; 

• Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със 
специална грижа към МЛАДИТЕ ХОРА – осигуряване на възможности за създаване на 
качествени работни места, проникване на информационните технологии в средата на обитаване, 
управление и бизнес, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за 
живот и работа в общината; 

• Подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност - вътрешна между 
населените места в общината и външна – с общинските центрове от областта и съседните 
общини, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното 
богатство и културно-историческото наследство; 

• Повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на последствията от промените 
в климата; 

• Подобряване на управлението и административния капацитет. 

 

През 2017 година сме постигнали следното изпълнение на заложените цели: 

• Стратегическа цел 1: Насърчаване развитието на местната икономика 

• Приоритет 1.1: Дейности за разнообразяване на местната икономика и създаване на 
устойчива заетост 

– Предоставени под наем 2 316,513 дка общинска земеделска земя – ниви за срок от 1 

стопанска година на 14 (четиринадесет), маломерни имоти 19 (деветнадесет), земи по 

чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 17 (седемнадесет), полски пътища 130 (сто и тридесет) броя 

юридически и физически лица; 

– Предоставени под наем 566,00 дка общинска земеделска земя – пасища и мери за срок от 1 

стопанска година на 3 (трима) броя физически лица; 

– - Предоставени под наем 4479,717 дка общинска земеделска земя – пасища и мери за срок 
от 5 стопански години на 26 (двадесет и шест) броя физически и юридически лица. 

 

• Приоритет 1.2: Организационно развитие в подкрепа на бизнеса 

• усъвършенстване на модела за организация и работните процеси на общинската 
администрация – през 2017 година продължихме практиката по отношение на създадената 
в началото на мандата организация за обслужване на граждани без прекъсване чрез 
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осигуряване на дежурства на служители по време на почивките. През 2017 година са 
заявени и извършени 3 621 бр. административни услуги и 178 бр. технически услуги; 

 
• разработване на електронен регистър на общинската собственост като инструмент, 

подпомагащ местната управа и улесняващ достъпа на бизнеса до информация – 

поддържане на актуална информация на Главен регистър на публичната общинска 

собственост; Главен регистър на частната общинска собственост; Регистър на отдадените 

под наем общински имоти; 

• бързина, точност и коректност при работата със закупена специализирана софтуерна 

система, свързана с управление, стопанисване и разпореждане с Общинския поземлен фонд 

- „CadiS 6”  

• облекчаване на работния процес и предоставяне на точна информация и по-ефективна 
работа със закупена система за кадастър на населени места MKAD for WINDOWS за 
Техническа служба и Общинска собственост. 

 

• Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт, подкрепа на заетостта и 
възможностите за обучение 
- По данни на ДБТ – Дулово през 2017 година 229 безработни лица от Община Алфатар са 

регистрирани в дирекцията. 

- През 2017 г. в ДБТ Дулово са проведени пет обучителни курса по ключова 

компетентност „Дигитална компетентност” с включени 23 лица. 

Осигурена възможност за заетост, в т. ч. чиракуване и стажуване след преминатите 

обучителни курсове - включени 23 лица. 

На таблицата е показано разпределението на регистрираните безработни по степен на 

образование. 

Показатели Всичко 

По образование 

висше средно 

в т.ч. 

основно 

начално 

средно и по- 

проф. ниско 

1.Регистрирани безработни  

към 31.12.2017 г. 229 5 93 80 32 99 

 

- През 2016 г. по ОП „РЧР” са включени 85 лица, като от тях 35 (41,2%), са продължили 

заетостта си през 2017 година; 

- Броят на продължително безработните лица за 2017 г. е 101, 

- Коефициент на регистрирана безработица за 2016 и 2017 г.: 

2016 г. – 25,3 % 

2017 г. – 23 % 

- Дял на продължително безработните лица. 

2016 г. – 46,2 % 

2017 г. – 49,4 % 

 

• Приоритет 2.1: Подкрепа за заетост и активно включване в пазара на труда 

 Работодател Община Алфатар  

 В общинска администрация и други дейности към нея – 5 лица на възраст над 29 години 
• осъществяване на Проект „Подкрепа за заетост”- по национални, регионални 

програми, ОПРЧР - през 2017година общината е основен работодател по следните 

проекти и програми: 

– Проект: „Независим живот за гражданите на община Алфатар“, Оперативна програма: 

Развитие на човешките ресурси, наименование на процедура: Независим живот. Назначени 

по проекта „Независим живот за гражданите на община Алфатар“– 49 лица, обслужващи 69 

потребители. Срок на изпълнение, месеци: 19 (от 16.05.2016 г. до 16.12.2017 г. ), удължен 

до 31.12.2017 г.; 
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– Проект: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, назначени 3 безработни 

лица, срок на изпълнение, месеци: 24 (от 05.08.2016 г. до 05.08.2018 г.); 

– Проект: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, назначени 2 безработни 

лица, срок на изпълнение, месеци: 24 (от 01.11.2016 г. до 01.11.2018 г.); 

– Мярка – заетост на продължително безработни по чл. 55в от ЗНЗ – от 18.05.2017-

18.05.2018 – 1;  

– Мярка – заетост на продължително безработни по чл. 55в от ЗНЗ – от 05.10.2017-

05.10.2018 (1 година) – 2; 

– Проект „Обучения и заетост” – общо 10, от тях 03.07.2017-03.07.2018 – 9 и от 24.07.2017-

24.07.2018 (1година) – 1, като трима от тях продължават до 03.10.2018 г. с финансиране от 

общинския бюджет; 

– Национална програма „Помощ за пенсиониране” - общо 2, от тях 05.10.2017 г.-

05.10.2018 г. – 1 и от 24.10.2017-24.10.2018 (2 години) - 1 

– Регионална програма „Заетост и обучение на област Силистра, Община Алфатар -

2017 г.” – от 15.05.2017 г. – 14.11.2017 г. общо 7, в т.ч. 1 младеж. 

 

•  насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска 
дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност 
- популяризиране стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 
предприемачество, предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, 
управленски и бизнес умения; предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на 
самостоятелна заетост; предоставяне на специализирани консултантски услуги на 
самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни 
услуги, услуги по управление на човешките ресурси и др. - Насърчаване на младежка 
заетост. Наемане на работа млади хора за стажуване: 

 Програма/ проект „Старт на кариерата” 2017г. - 13.02.2017-13.11.2017 (9 месеца) - 2 
младежи; 

 Схема „Обучения и заетост за младите хора” - 01.06.2017-01.12.2017 и 14.06.2017-
14.12.2017 (6 месеца) - Общо 10 от тях 2-ма продължават до 01.03.2018 г. и 1 до 14.03.2018 
г. с финансиране от общински бюджет;„ 

 Проект „Нова възможност за младежка заетост” - 17.07.2017-17.01.2018; 15.08.2017-
15.02.2018г.; 12.09.2017-12.03.2018 г. и 10.10.2017-09.04.2018 (6 месеца) – общо 16 младежи 

 Регионална програма „Заетост и обучение на област Силистра, Община Алфатар -
2017 г.” – 15.05.2017 г. – 14.11.2017 г. за 6 месеца – 1 младеж; 

 Работодател Община Алфатар  

 В общинска администрация и други дейности към нея – 3 младежи на възраст до 29 
години. 

 

 Приоритет 2.2 Конкурентоспособно образование и обучение, устойчиви, качествени и 
достъпни услуги и насърчаване на културния живот и спорта 

 разширяване на материално-техническата база на заведенията за социални услуги; 

ДСХ, гр. Алфатар 
– Телевизор – LED JVC 32` 

– Подменено спално бельо 

– Апарат за кръвно налягане  

– Автомат за вода 

– Парогенератор TEFAL  

– Климатик /кухня/  

– Абсорбатори – 2 бр.  

КЦД, гр. Алфатар 

– ново обзавеждане и оборудване на помещенията; 

–  подмяна на постелен инвентар; 

– Закупена нова пералня и сушилня; 

– Влагоабсорбатор и др. 
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 ефективна образователна инфраструктура в училищата в общината (в това число 
саниране, оборудване за образователния и възпитателния процес, достъпна среда, 
спортни площадки); 

ДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар: 

– Ремонт на пешеходна алея, основен ремонт и вътрешно боядисване на занимални, 

спални, трапезарии и санитарни възли 

– Закупена климатична система – 3 бр. 

– Частична подмяна и освежаване на мебели; 

– Закупени нови матраци за легла/дюшеци; 

– Интерактивна дъска 

ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар  

– Закупена интерактивна дъска; 

– Модернизиране и обновяване на кабинет по английски език; 

– Закупен телевизор за първи клас. 

Кметско наместничество с. Васил Левски –изградена „Зона за отдих”;  

Кметско наместничество с. Кутловица –изградена „Зона за отдих” -  

 

 подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-юношеския спорт и 
високото спортно майсторство:  

 - Предоставени под наем 219,896 дка., за безвъзмездно право на ползване на земеделска 
земя – ниви за срок от 2 стопански години на СНЦ „ФК ДОБРУДЖАНЕЦ” – до 2019 г.; 

 За спортни дейности в общината: за ФК „Добруджанец” – 581 лв. (транспорт и ел. 
енергия); 551 лв. по ПМС 129.  

 

 запазване и развитие на културните традиции като част от националното и 
европейското културно разнообразие; 

гр. Алфатар - НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” 

- Празници и обичаи - Бабинден; Трифон Зарезан, Баба МартаЛазаруване, Дни на 

православието, Гергьовден, 24 май, 1-ви юни - Международен ден на детето, Еньовден, 

130 години от рождението на Владимир Мусаков, Ден на възрастните хора, Празник на 

християнското семейство, Коледа; 

- Заря-проверка по повод 3-ти март – Национален празник на Република България; 

- Празник на града „Воля за спорт” – кампания за хора с увреждания; 

- Открити уроци по етнография; 

- Концерти на ФА „Алфатар”; 

- Посрещане на гости от Бранище и Майнище; 

- Обмяна на опит в гр. Констанца; 

- Театрално представление на театър „Искри и сезони” – Искра Радева; 

- Месец май Събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”; 

- Балетен състав – участие в областен празник по балет и международния танцов фестивал 

в гр. Силистра; 

- Месец април - делегация в Олшанка, с участието на представител от Община Алфатар; 

- Посрещане на делегация от Олшанка 

гр. Алфатар - НЧ „Ведрина – 1948 г.” 

- Празници и обичаи - Бабинден; Трифон Зарезан – празник на виното; ден на самодееца; 

патронен празник на читалището; Празник на кукерите, Лазаровден; Коледуване; 

Новогодишно тържество. 

- Събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”; 

- „Алеково пее с песните на Димитрина Кунева”; 

- КНХ „Ведрина” – участие в Пета открита фолклорна хоротека с.Бранище, „Море от 

ритми” гр. Балчик – първа награда за двама индивидуални изпълнители; 
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- Клуб „Преселка” – „Сребърна пее и се смее”, събор в с. Ситово,с. Кайнарджа „Край 

чешмата под върбата”, с. Седище, с. Българка, с. Върбино, с. Попина, национален събор 

„Море от ритми” гр. Балчик 

НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково 

- Празници и обичаи - Бабинден; Трифон Зарезан, Тодоровден, Баба Марта, 3-ти март, 

Първа пролет”, Лазаруване, Еньовден, 107 г. народно читалище, Вечер на християнското 

семейство, Коледа. 

- 2-ри юни – събор на село Алеково; 

- Фолклорен събор „Алеково пее песните на Димитрина Кунева”; 

- Участие на ГСП „Нежни чувства” в Национален фестивал на старата градска песен 

„Георги Бейков” – Свищов 2017 г. – завоювано 2-ро място; 

- ЖПФ „Сладкопойна чучулига” и ГАТ „Алековска плетеница” – участие в Шести 

национален фолклорен конкурс „Забляло ми е агънце” в Арбанаси – първо място за 

автентичен фолклор и второ място за автентични танци; 

- ЖПФ „Сладкопойна чучулига” – участие в 10-ти юбилеен фолклорен фестивал „От 

Дунав до Балкана” в с. Борово – млатен медал за автентичност и второ място – сребърен 

медал. 

НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра 

- Празници и обичаи - Бабинден; Трифон Зарезан, Свети Валентин, 3-ти март, осми март, 

майски празници, Ден на ромите, Ден на детето, ден на моето село, конкурс Мис и 

Мистър Селфи. 

НЧ „Г. С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски 

- Празници и обичаи – Бабинден, Ден на млюбените, Осми март, 1-ви май – събор на 

селото, „Алфатарски багри”, Коледа. 

НЧ „Развитие – 1941 г.” с. Кутловица 

- Празници и обичаи – Бабинден; Трифон Зарезан, Баба Марта, 3-ти март, Цветница, 

Великден, Гергьовден, 2-ри юни, Еньовден, Ден на възрастните хора, Ден на 

християнското семейство, Никулден и Коледа и Нова Година. 

- 24 май събор на село Кутловица 

НЧ „Успех - 1948 г.” с. Цар Асен 

- Празници и обичаи – Бабинден; Трифон Зарезан, Баба Марта, Ден на хумора и шегата, 

Международен ден на земята, Гергьовден, 9 май, 24 май, Първи юни, Еньовден, Ден на 

градинаря, Ден на възрастните хора, Ден на християнското семейство, Никулден, Коледа  

- 10 септември – Ден на село Цар Асен 

НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1947 г.” с. Чуковец 

- 1 май - събор на село Чуковец в местността „Челебиите” 

- Празници и обичаи - всички празници и обичаи от културно обредния календар. 

През 2017 г. общинска администрация Алфатар е финансирала със собствени средства 
провеждането на следните мероприятия от Календара за културните мероприятия: 

- Добруджански фолкорен събор „Алфатарски багри” 

- 1-ви юни – Международен ден на детето; 

- Празника на града – 01.09.2017 г. 

- Коледно парти за децата и учениците от Община Алфатар; 

- Театрална постановка от гр. Силистра и др. 

 

 Стратегическа цел 3: Обновяване на средата за живот и качеството на публичните 
услуги 

 Приоритет 3.1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура 

 Изготвен, приет и публикувано решение на ОбС – Алфатар в ДВ на Общ Устройствен План 
на Община Алфатар; 

 Ремонт на общински пътища и улична мрежа - със средства от: РБ, съгласно ЗДБРБ за 

2017 г., ПМС №363/16.12.2016 г. и собствени средства, както следва: 
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 продължаваща рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа в община 

Алфатар - ІV-класна пътна мрежа - асфалт;  

 реконструкция и основен ремонт на улична мрежа в гр. Алфатар и селата в 

общината - Улична мрежа в гр. Алфатар полагане на асфалт; Трошено-каменна 

настилка в с. Бистра Изграден отводнителен канал в гр. Алфатар. 

 рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения на ул. 

„Алеко Константинов” в с. Алеково, община Алфатар, в обхвата на път ІІІ-207 от км 

68+317 до км 68+520 

 

 ремонти на общински сгради и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
публичния сектор: 

Община Алфатар: 

Гр. Алфатар  

 Ремонт,обзавеждане и оборудване на кабинети в сградата на общинска администрация 

Алфатар  

 Блок Тервел – ремонт на покрив и подмяна на дограма на апартамент № 6 и ремонт на 

апартамент №2  

 Ремонт на апартаменти в Здравна служба – 2 бр. – вътрешни ремонти и обзавеждане; 

 „Добруджанска къща”, гр. Алфатар с етнографска експозиция – текущ ремонт и 

освежаване; 

 Клуб на инвалида и пенсионера №1 – саниране, вътрешно и външно боядисване, подмяна 

на дограма и ремонт на санитарен възел - , 

 Клуб на инвалида и пенсионера №2 и №3 – закупуване и монтиране на климатици – 2 бр. 

 Изградено видео наблюдение, обхващащо централната част на град Алфатар – 8 камери; 

Дом за стари хора – гр. Алфатар: 

- Освежаване на кухня,  коридор, дневна и частично на няколко стаи 

- Изграждане на кът за отдих(заливане с бетон, закупуване на градински чадър, столове) 

КЦД, гр. Алфатар – вътрешен ремонт на помещения и санитарни възли 

 Кметство Чуковец – ремонт на административна сграда, включващ:санитарен възел – 

вътрешен и външен; ремонт на мокро помещение, банкетна зала, коридор; стая за избори, 

стая кмет, хранилище и фасада; 

Кметство Алеково 

– ремонт на административна сграда, включващ: подмяна на дограми; 

НЧ „Пробуда – 1910 г.”, с. Алеково  
– основен ремонт на покрив; 

– основен ремонт на помещенията на втори етаж - вътрешно боядисване и обособяване на 

класна стая за учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково.  

 Кметство Бистра – ремонт на зала за ритуали;  

 Кметско наместничество с. Васил Левски – ремонт на кметство и здравен кабинет; 

 Кметско наместничество с. Цар Асен – ремонт на тавана НЧ „Успех – 1942 г”;  

 Кметско наместничество с. Кутловица – ремонт на НЧ „Развитие -1941 г”– фасада и 

дограма; 

 

 Приоритет 3.2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната 
среда 

 предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофални събития – продължи да функционира доброволното 
формирование - 20 човека; поддържано противопожарно депо и противопожарен 
автомобил; обучения на специализираната група и доброволците; извършени проверки от 
служители на общинската администрация, РСПБЗН и В и К на противопожарните 
хидранти; проведени информационни кампании за запознаване на населението с 
противопожарните правила, произтичащи от Наредбата за пожарна безопасност на 
територията на Община Алфатар – подписани декларации от пастири, пчелари, ЗП за 
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запознаване и спазване на Наредбата; обозначаване и поддържане на местата около тях; 
изработени табели с противопожарно съдържание, които са монтирани в горските 
територии от землището на Община Алфатар и перманентно окосяване на зелените площи. 

- Закупена моторна коса; 

- Закупен храсторез. 
 

През 2017 год. Община Алфатар е реализирала изпълнението на следните проекти: 

1. Проект: „Независим живот за гражданите на община Алфатар“, Оперативна програма: 

Развитие на човешките ресурси, наименование на процедура: Независим живот. Назначени 

по проекта „Социални асистенти и Домашни помощници“ – 49 лица на 69 потребители. 

Срок на изпълнение, месеци: 19 (от 16.05.2016 г. до 16.12.2017 г. ), удължен до 31.12.2017 

година; 

2. Проект: „Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар”, по Оперативна програма за 

храни и или основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз, проект BG05FMOP001-3.002, приключил първи етап на 

30.04.2017 г. с обхванати потребители 419, удължен до декември 2019 г., обхванати 

потребители 440; 

3. Проект: „Независим живот за гражданите на община Алфатар“, Оперативна програма: 

Развитие на човешките ресурси, наименование на процедура: Независим живот. Назначени 

по проекта „Независим живот за гражданите на община Алфатар“– 49 лица, обслужващи 69 

потребители. Срок на изпълнение, месеци: 19 (от 16.05.2016 г. до 16.12.2017 г. ), удължен 

до 31.12.2017 г.; 

4. Проект: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, назначени 3 безработни 

лица, срок на изпълнение, месеци: 24 (от 05.08.2016 г. до 05.08.2018 г.); 

5. Проект: „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, назначени 2 безработни 

лица, срок на изпълнение, месеци: 24 (от 01.11.2016 г. до 01.11.2018 г.); 

6. Мярка – заетост на продължително безработни по чл. 55в от ЗНЗ – от 18.05.2017-

18.05.2018 – 1;  

7. Мярка – заетост на продължително безработни по чл. 55в от ЗНЗ – от 05.10.2017-

05.10.2018 (1 година) – 2; 

8. Проект „Обучения и заетост” – общо 10, от тях 03.07.2017-03.07.2018 – 9 и от 24.07.2017-

24.07.2018 (1година) – 1, като трима от тях продължават до 03.10.2018 г. с финансиране от 

общинския бюджет; 

9. Национална програма „Помощ за пенсиониране” - общо 2, от тях 05.10.2017 г.-

05.10.2018 г. – 1 и от 24.10.2017-24.10.2018 (2 години) - 1 

10. Регионална програма „Заетост и обучение на област Силистра, Община Алфатар -

2017 г.” – от 15.05.2017 г. – 14.11.2017 г. общо 7, в т.ч. 1 младеж. 

11. Програма/ проект „Старт на кариерата” 2017г. - 13.02.2017-13.11.2017 (9 месеца) - 2 
младежи; 

12. Схема „Обучения и заетост за младите хора” - 01.06.2017-01.12.2017 и 14.06.2017-
14.12.2017 (6 месеца) - Общо 10 от тях 2-ма продължават до 01.03.2018 г. и 1 до 14.03.2018 
г. с финансиране от общински бюджет; 

13. Проект „Нова възможност за младежка заетост” - 17.07.2017-17.01.2018; 15.08.2017-
15.02.2018г.; 12.09.2017-12.03.2018 г. и 10.10.2017-09.04.2018 (6 месеца) – общо 16 младежи 

 

През 2017 год. Община Алфатар е кандидатствала със следните проекти: 

1. Проект „Повишаване информираността на гражданите на Община Алфатар за Европейския 

съюз, за същността, ролята и приоритетите на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз 2018”, по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, 

свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” 

– проектът е класиран, дейностите ще бъдат реализирани съгласно времевия график през 

2018 година; 

2. Проект „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в 

община Алфатар” по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2.2. „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, 

стойност на проекта 5 405 682 лв.; 

3. Проект „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и 

съоръжения в гр. Алфатар, с. Бистра и с. Чуковец, община Алфатар ”, входиран в МРРБ;  

4. Проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа и рехабилитация и 

реконструкция на улична мрежа по улица Илия Блъсков и улица Стоил Войвода гр. 

Алфатар”, входиран в МРРБ; 

 

Община Алфатар приключи 2017 година без финансови задължения, което е един 

добър атестат за нейното управление. 

  

Забележка: По подробна и пълна информация за изпълнение на дейностите, постигнатите 

резултати и изразходваните средства ще бъдат отразени в: 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2017 г.; 

2.  Отчети за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2017 г.;  

3. Годишен доклад за младежта за 2017 г.;  

4. Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 г.;  

5. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Алфатар 

за 2017 година; 

6. План за енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2017 

година;  

7. План-програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на Община Алфатар 2014-2020 г. за 2016 година 

8.  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Алфатар – 2014-2020 година през 2017 година. 

 

 

 

Отчетът по изпълнение на ,,Програма за управление за периода 2015 - 2019 г. 

съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за Местното Самоуправление и Местната 

Администрация” за 2017 година е приет от Общински съвет – Алфатар с Решение 

№303/23.02.2018 година, вписано в Протокол № 033 от 23.02. 2018 година. 
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