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ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 2014-2020 ГОДИНА ПРЕЗ 2015
ГОДИНА
І.

Нормативно основание за изготвяне на Годишен доклад за наблюдението
на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 през 2015 година

Общинският план за развитие на община Алфатар за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически документ и важен инструмент при формирането и провеждането на
устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава
средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие
на общината за период от седем години. Същият е разработен в изпълнение на разпоредбите на
Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Алфатар с Решение №277 от 27.12.2013
година, протоколирано с Протокол №33 от 27.12.2013 г. При изготвяне на плана са спазени
принципните изисквания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
относно обема и съдържанието. Същият е отворен и гъвкав – по отношение на мерките и
проектите.
Съгласно изискванията на чл.23, ал.4 и ал.5 от Закона за регионалното развитие кметът на
общината представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие (Докладът) за одобряване в общински съвет, осигурява публичност и прозрачност на
общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му.
Кметът на общината изготвя и внася Доклада за обсъждане и одобряване от общинския
съвет до 31 март на всяка следваща година.
Докладът е изготвен във формата и изискванията на чл. 91, ал. 8 от ППЗРР и съдържа
информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
б) Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие;
г) Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) Мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) Резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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ІІ.

Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината

1. Население
През отчетната 2015 години се запази тенденцията за отрицателен естествен прираст,
свързан с висока смъртност, ниска раждаемост и миграционни процеси.
По данни на ГД „ГРАО” към 15.01.2015 г. населението на община Алфатар по постоянен
адрес е възлизало на 3266 души, като градското население е 1535 души – 46,99 %., а към
15.12.2015 г. населението на община Алфатар по постоянен адрес възлиза на 3217 души, като
градското население е 1513 души 47,03 %. За периода от 15.01.2015 г. до 15.12.2015 година
населението на общината е намаляло с 49 души.
Разпределение на населението по постоянен и настоящ адрес по населени места за 2014 и
2015 година е изразено в следната таблица:
Таблица №1:
Населено място

Брой на населението по Брой на населението по
постоянен адрес
настоящ адрес
15.12.2014 15.12.2015 15.12.2014 15.12.2015
1541
1513
1582
1560
489
479
466
456
598
600
369
374
64
64
91
89
54
49
79
71
75
71
111
102
450
441
285
283
3271
3217
2983
2935

гр. Алфатар
с. Алеково
с. Бистра
с. Васил Левски
с. Кутловица
с. Цар Асен
с. Чуковец
Всичко за общината:

(Данни от таблица на населението на ГД „ГРАО”)

Видно от таблицата населението на общината по постоянен адрес към 15.12.2014 година е
повече с 288 души, в сравнение с населението по настоящ адрес, а към 15.12.2015 година
населението на общината по ПА е с 282 души повече от населението по НА. Населението на
общината по ПА през 2015 година е намаляло с 54 души спрямо 2014 година, а това по настоящ
адрес с 48 души.
Ръстът на населението по постоянен и настоящ адрес е представен във Фигура 1
Фигура (1)
2000
Алфатар
1500

Алеково
Бистра

1000

Васил Левски
Кутловица

500

Цар Асен
0

Чуковец
ПА 2014

НА 2014

ПА 2015

НА 2015

(по данни на АПОН при Община Алфатар)

1.1. Етнически състав
В община Алфатар, ромите са третата по големина етническа група. Ромското население е
концентрирано в селата Бистра и Алеково.
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В таблица 2 е представен етническия състав на населението по населени места в Община
Алфатар, актуален към 31.12.2015 г.
Таблица (2)
Лица, отговорили на
доброволния въпрос за
етническа
принадлежност
3217

Българска

Турска

Ромска

Друга

1991

684

532

10

гр. Алфатар

1513

1467

0

44

2

с. Алеково

479

341

0

130

8

с. Бистра

600

5

237

358

0

с. Васил Левски

64

61

3

0

0

с. Кутловица

49

48

1

0

0

с. Цар Асен

71

69

2

0

0

с. Чуковец

441

0

0

0

Населено място
Община Алфатар

Етническа група

441

(информацията е по данни на АПОН при Община Алфатар)
2.

Икономическа активност и безработица

Текущо статистическа информация за икономическата активност по общини не се
наблюдава от НСИ.
През 2015 година няма промяна в състоянието на местната икономика.
Структуроопределящите отрасли на икономиката в общината са хранително-вкусовата
промишленост - в сферата на млекопреработването, представлявана от Мероне-Н” ЕООД и
„Профарм груп” ООД и дървопреработващата промишленост, представлявана от „Силвоод”
ЕООД и „Елица” ООД.
Най-развит е секторът на селското стопанство в отраслите земеделие и животновъдство.
Запазва се търговската мрежа – магазини за хранителни стоки, заведения за хранене,
агромаркет. Увеличение на магазините за промишлени стоки – 1 ново разкрит обект.Търговията е
представена е най-вече в общинския център.
В сферата на услугите няма промяна – липсва финансово-кредитно и банково обслужване
на населението. На гражданите се предоставят пощенски и административни услуги.
Със Заповед № ЗМФ-86 от 01.02.2016 г. на Министъра на финансите е утвърден списък за
2015 година на общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната.
Община Алфатар е включена в този Списък, с равнище на безработица за 2015 година, възлизащо
на 25,35 %.
По данни на ДБТ – Дулово през 2015 година от Община Алфатар към 31.12.2015 година са
регистрирани общо 256 безработни лица, като 38 от тях са младежи на възраст от 18 до 29 години.
Регистрираната за 2015 година младежка безработица е близо 14%.
В таблиците по-долу е публикувана информацията, предоставена от ДБТ – Дулово относно
регистрираните безработни лица по образование, пол, възраст и рискови групи.
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Таблица (3)

От социални
заведения
освободени от МЛС

майки с деца до 3 г.

Самотни родители

с намалена
работоспособност

Начално и по-ниско

По рискови групи

основно

в т.ч.средно проф.

средно

висше

Всичко

Шифър

По образование

Показатели
а
б
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1.Регистрирани
безработни
1 256
4 109 90 28 115
13
0
2
0
от тях:- жени
2 123
3 47 37 15
58
6
0
2
0
а) до 19г. вкл.
3
7
0
1
0
0
6
0
0
0
0
от тях: жени
4
4
0
1
0
0
3
0
0
0
0
б) от 20 до 24г. вкл.
5 17
1
9
7
0
7
1
0
0
0
от тях: жени
6
8
1
4
2
0
3
0
0
0
0
в) от 25 до 29г. вкл.
7 14
2
3
2
2
7
0
0
2
0
от тях: жени
8
7
1
0
0
2
4
0
0
2
0
г) от 30 до 34г. вкл.
9 14
0
6
4
0
8
0
0
0
0
от тях: жени
10
6
0
4
2
0
2
0
0
0
0
д) от 35 до 39г. вкл.
11 26
0
9
5
3
14
1
0
0
0
от тях: жени
12 17
0
3
2
3
11
0
0
0
0
е) от 40 до 44г. вкл.
13 32
0 12
8
3
17
1
0
0
0
от тях: жени
14 16
0
3
1
3
10
1
0
0
0
ж) от 45 до 49г. вкл.
15 33
0
8
7
4
21
3
0
0
0
от тях: жени
16 14
0
5
4
1
8
1
0
0
0
з) от 50 до 54г. вкл.
17 44
0 27 26
3
14
0
0
0
0
от тях: жени
18 20
0
9
9
2
9
0
0
0
0
и) над 55г.
19 69
1 34 31 13
21
7
0
0
0
от тях: жени
20 31
1 18 17
4
8
4
0
0
0
(Информацията е предоставена от ДБТ – Дулово, актуална към 31.12.2015 г.)

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Фигура 2 показва регистрираните безработни по възрастова структура и степен на образование.
Фигура (2)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

висше
средно
средно проф.
основно
начално и по-нско

до 19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. над 55
вкл
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Видно от диаграмата става ясно, че най-висок е делът на регистрираните безработни със
средно образование на възраст над 55 години, следвани от тези със средно образование на възраст
от 50 до 54 години включително. Най-нисък е броят на регистрираните безработни с висше
образование. Забелязва се увеличаване броя на регистрираните безработни лица на възраст след 49
години.
При безработните на възраст от 25 до 29 г. включително най-висок е броят на
регистрираните с начално и по-ниско образование.
Наблюдава се увеличаване броя на регистрираните безработни лица на възраст над 49
години, със средно, средно професионално, начално и основно образование.
На фигура 3 е представена диаграмата на регистрираните безработни по възраст и рискови
групи
Фигура (3)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

с намалена работоспособн
самотни родители
майки с деца до 3 г.
от соц заведения
от МЛС

до 19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. 40-44 г. 45-49 г. 50-54 г. над 55
вкл

Най-голям е броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност на
възраст над 55 години, следвани от тези на възраст 45-49 години. Няма регистрирани безработни
лица от социални заведения, самотни родители или от места за лишаване от свобода (МЛС).
Таблица (4)
Регистрирани безработни лица по поредност на регистрация, образование и професионална
квалификация

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31
15
3
7
4
5
3
2
1

1
0
0
0
0
0
0
1
0

4
9
4
1
1
1
2
1
0
0
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5
5
2
1
0
0
1
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
0
0

С раб.
професия

2

Начално и пониско

средно

1

основно

висше

б

в т.ч. средно
професионално

Всички

а
1.Регистрирани безработни за
1-ви път
от тях:- жени
-с нам.работоспособност
а) до 19г. вкл.
от тях: жени
б) от 20 до 24г. вкл.
от тях: жени
в) от 25 до 29г. вкл.
от тях: жени

Шифър

Показатели

6

7

19
10
2
6
3
3
2
1
1

www.alfatar.egov.bg

специалисти
общо
Без
специалност и
професия

По професионална
квалификация

По образование

8
3
1
1
0
0
0
0
0
0

9
3
1
0
0
0
1
0
1
0

25
13
2
7
4
4
3
1
1
5

г) от 30 до 34г. вкл.
от тях: жени
д) от 35 до 39г. вкл.
от тях: жени
е) от 40 до 44г. вкл.
от тях: жени
ж) от 45 до 49г. вкл.
от тях: жени
з) от 50 до 54г. вкл.
от тях: жени
и) над 55г.
от тях: жени
2.Регистрирани безработни за
2-ри път
от тях:- жени
-с нам.работоспособност
а) до 19г. вкл.
от тях: жени
б) от 20 до 24г. вкл.
от тях: жени
в) от 25 до 29г. вкл.
от тях: жени
г) от 30 до 34г. вкл.
от тях: жени
д) от 35 до 39г. вкл.
от тях: жени
е) от 40 до 44г. вкл.
от тях: жени
ж) от 45 до 49г. вкл.
от тях: жени
з) от 50 до 54г. вкл.
от тях: жени
и) над 55г.
от тях: жени
3.Регистрирани безработни
над 2 пъти
от тях:- жени
-с нам.работоспособност
а) до 19г. вкл.
от тях: жени
б) от 20 до 24г. вкл.
от тях: жени
в) от 25 до 29г. вкл.
от тях: жени
г) от 30 до 34г. вкл.
от тях: жени
д) от 35 до 39г. вкл.
от тях: жени
е) от 40 до 44г. вкл.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
0
3
1
0
0
4
3
8
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
2
0
0
0
1
0
2
1

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
1
0
1
1
0
0
2
2
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
3
1
0
0
3
3
6
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

36
19
1
0
0
8
3
2
1
0
0
2
0
6
5
5
2
7
6
6
2

2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

10
3
1
0
0
4
1
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
2
1
0
0

8
2
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0

6
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
2
0

18
10
0
0
0
3
1
1
0
0
0
1
0
2
2
4
2
4
4
3
1

7
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0

3
3
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

26
15
0
0
0
3
1
2
1
0
0
2
0
5
5
4
2
5
5
5
1

43 189
44 89
45
9
46
0
47
0
48
4
49
2
50 10
51
5
52 13
53
5
54 23
55 17
56 23

1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

90
40
6
0
0
3
2
3
0
5
3
8
3
8

77
33
6
0
0
2
1
2
0
3
1
5
2
7

20
10
2
0
0
0
0
1
1
0
0
3
3
1

78
38
1
0
0
1
0
5
3
8
2
12
11
14

71
30
6
0
0
1
0
2
0
1
1
5
2
6

13
5
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0
0
1

105
54
3
0
0
2
1
7
4
10
4
18
15
16
6
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от тях: жени
57 10
0
2
1
1
7
1
0
ж) от 45 до 49г. вкл.
58 28
0
7
6
4
17
5
1
от тях: жени
59 12
0
5
4
1
6
3
1
з) от 50 до 54г. вкл.
60 33
0 24
23
1
8
19
4
от тях: жени
61 11
0
8
8
0
3
8
0
и) над 55г.
62 55
0 32
29 10
13
32
3
от тях: жени
63 27
0 17
16
4
6
15
2
(Информацията е предоставена от ДБТ – Дулово, актуална към 31.12.2015 г.)

9
22
8
10
3
20
10

Фигура 4 предоставя информация за броя на регистрираните безработни по поредност на
регистрация и степен на образование.
Фигура (4)

100
80

висше

60

средно
в т.ч. средно специално

40

основно
начално и по-ниско

20
0
за І - ви път

за ІІ - ри път

над 2 пъти

Най-нисък е броят на регистрираните с висше образование, а най-висок е броят на
регистрираните над два пъти със средно образование.
Фигура 5 предоставя информация за броя на регистрираните безработни по поредност на
регистрация и професионална квалификация.
Фигура (5)

150

без специалност и
професия

100
50
0
за І-ви път

с раб. Професия
специалисти общо
без специалност и професия

с раб. Професия
за ІІ-ри път

над 2 пъти

Най-висок е делът на регистрираните над два пъти безработни без специалност и професия,
а най-нисък е броят на регистрираните безработни по професионална квалификация - специалисти
общо.
През 2015 година Общината е основен работодател по:
1. ПМС 4 – назначени 28 бр. лични асистенти за периода от 01.01.2015 г.-24.04.2015 г.;
2. Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001
„Нови алтернативи”, финансиране от АСП безвъзмездна финансова помощ, процедура
2014BG05M9OP001-2.2015.00 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020. 25.05.2015 г. – 31.12.2015 г. назначени 34 лични
асистента;
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3.
4.

5.

Регионална програма – 10 лица;
Съгласно сключен договор между АСП и общината за предоставяне на възможност за
работа на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласно чл. 9 от ППЗПСП е
дадена такава от м. февруари до 31 декември 2015 г. на 264 лица.
„Старт на кариерата” одобрени 2 работни места за 2 (двама) младежи. На двете места
няма назначени младежи, поради следните причини: за едното място не се яви кандидат,
а за второто, явилият се на конкурса кандидатът отказа да започне работа.

3. Здравеопазване
Запазени са тенденциите в здравеопазването. Първичната извънболнична медицинска помощ
на населението се предоставя от двама общо практикуващи лекари и един стоматолог. През 2015
година остават незаети една лекарска и две дентални практики.
В общината не се предоставя специализирана извънболнична помощ. Такава населението
получава от МБАЛ – Силистра или в специализирани заведения извън областта.
4. Социални дейности
Социалните услуги в общината са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите
на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа за осъществяване на
ежедневните дейности на потребителите и постигане на социално включване. Те се предоставят
съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.
Важна роля продължава да играе Дирекция социално подпомагане – Алфатар, към която има
разкри отдел Закрила на детето.
Дом за стари хора „Щастлива старост” гр. Алфатар, обгрижва граждани лишени от
семейна и домашна подкрепа. Капацитетът на ДСХ е 20 човека в над трудоспособна възраст.
През 2015 година е извършен ремонт и реконструкция на съществуващата материална база –
перално помещение в Дом за стари хора, смяна на дограма, плочки, ел. конструкция, обособяване
на гладачно помещение, стая за персонала, склад и перално помещение.
Център за настаняване от семеен тип към гр. Алфатар – капацитет на ЦНСТ е 24
потребителя. Центърът предлага среда за пълноценно съществуване, близка до семейната, при
която получават индивидуални грижи и услуги за подобряване качеството на живот и подобряване
на физическото и психическо здраве. Осигурена е добре уредена битова.
Социална услуга „Личен асистент” – Община Алфатар е партньор на АСП по проект
„Нови възможности за грижа” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №
2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови Алтернативи”.
Услугата е предназначена за хора с увреждания с ограничения или с невъзможност за
самообслужване; хора над 65 годишна възраст с ограничения или с невъзможност за
самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица; семейства на деца с увреждания.
Кризисен център за деца преживели насилие - капацитет на ЦНСТ е 9 човека. Услугата е
ДДД, предназначена за деца, върху които е упражнено физическо или психическо насилие - от
семейството, улицата. Предоставят се грижи, насочени към психологическа подкрепа, здравни,
образователни и др., насочени към терапия за интеграция и социализация на децата.
Други социални услуги, предоставени от местно юридическо лице ЕТ „Лъчезар
Данков”, гр.Алфатар: столово хранене на учениците; домашен социален патронаж и обществена
трапезария, като през месец декември 2015 г. е увеличен броят на бенефициентите на
обществената трапезария от 54 на 74 броя.
Клуб на инвалида и пенсионера – на територията на общината функционират 6 клуба.
Дейността е развита в 3 населени места, като най-голям е броя на клубовете в гр. Алфатар – 4
клуба, в с. Алеково - 1и в с. Цар Асен - 1. Целта на клубовете е да съдействат за поддържане на
социалните контакти, организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и
културен характер. Достъпни са за всички лица в пенсионна възраст без ограничения на възрастта.
5. Образование
Образователната мрежа в общината е запазена.
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ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар, включено в Списъка на средищните училища в Република
България, в което за учебната 2015/2016 година по данни на АДМИН се обучават 116 ученици в
осем самостоятелни маломерни паралелки. Създадена е целодневна организация на учебния
процес - 114 ученици са обхванати в 5 ПИГ. 25 ученици са на ресурсно подпомагане по проект
„Включващо обучение”
НУ „Отец Паисий” с. Алеково, включено в Списъка на защитените училища в Република
България. За учебната 2015/2016 година по данни на АДМИН в училището се обучават 22 деца,
като 6 от тях са на ресурсно подпомагане от ресурсен учител. Създадена е целодневна организация
на учебния процес – 22 ученици са обхванати в 1 ПИГ.
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар с изнесени групи в с. Бистра по данни на АДМИН за
учебната 2015/2016 година се възпитават и обучават 88 деца на възраст от 3 до 6 години
включително. Общият брой на децата от 3-4 години е 51, ПГ - 5 годишни - 10 и ПГ – 6 годишни –
27. Едно дете на ресурсно подпомагане от ресурсен център.
6. Култура
Културната дейност в общината се организира от осемте читалища. Дейността им е насочена
към запазване, съхранение и разпространение на културното наследство на общината. Освен
библиотечното дело в тях се развива самодейността.
Доказателства за това са многобройните участия на самодейните състави, балетни групи,
клубовете за народни хора и кръжоци в местни, общински, регионални, национални и
международни фестивали.
Театрален състав има само в НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар.
7. Туризъм
Като цяло туризмът в общината е слабо развит. Основните разработени туристически обекти
са „Добруджанска къща” гр. Алфатар с етнографска експозиция и храм „Света Троица” гр.
Алфатар.
През 2015 година се реализира проект „Изграждане на посетителски център и постоянна
изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Алфатар с
прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”по Мярка 313 от ПРСР към ДФ Земеделие
е изграден, обзаведен и оборудван с компютърна техника и аудио-визуални системи
Информационен център. Закупени са народни носии аудио-визуално оборудване за пресъздаване
на народни обичаи. По този проект са изработени 31 кратки (4-5 минутни) филма, представящи
местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика. Същите са
предоставени в Интернет и записани на DVD.
С реализацията на проекта ще се подкрепи развитието на туризма на територията на община
Алфатар, чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране
и реклама на природното и културно-историческото наследство; ще се разнообрази туристическия
продукт на общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на основата
на богатото етнографско наследство и ще се подобрява местната заетост, чрез развитие на
туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.
8.

Бюджет на Община Алфатар за 2015 година

Общинският бюджет е един от основните източници за финансиране на ОПР. Съгласно ЗРР
източниците за реализация на общинските планове са:
1. Общинския бюджет;
2. Държавния бюджет;
3. Донорски средства – от Европейските фондове и средства по програми на други донори;
4. Собствени средства на бенефициентите, осигурени под формата на съфинансиране.
Бюджетът на община Алфатар за 2015 година е приет от Общински съвет Алфатар с Решение
№ 444/17.02.2015 г., протоколирано в Протокол № 53/17.02.2015 г. През 2015 година същият е
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актуализиран от ОбС – Алфатар като последната актуализация по бюджета на общината е
извършена с Решение №023/18.12.2015 г.
След последната извършена актуализация през декември 2015 г., бюджетът на община
Алфатар за 2015 г. представлява:
Таблица (5)
Изпълнението на приходите по видове през 2015 г. в Община Алфатар е следното:
Приходи
1. Имуществени данъци и неданъчни
приходи
 Имуществени данъци
 Неданъчни приходи
2. Субсидия от ЦБ
 Обща допълваща Субсидия
 Целева за капиталови разходи
 Обща изравнителна субсидия
 Други целеви трансфери
3. Трансфери
 Трансфери от МТСП по НП
 Получени трансфери, проект
„Обществена трапезария”
 Предоставен трансфер Депо ТБО
 Получени трансфери от СЕС
 Предоставени трансфери за СЕС
 Получени трансфери от АСП по ПМС
№4 за личните асистенти
 Получен трансфер от Областна
администрация за заседание на ОИК
и СИК
 Получен трансфер от МРРБ за ОУП
 Получен трансфер от МОСВ за ЦДГ
Алфатар
 Получен трансфер от МОН по проект
на ОУ Алфатар
 Получени трансфери от РА за ДДС по
м.321 и м.322
4. Временни безлихвени заеми м/у
бюджетни сметки и сметки за средства от
СЕС
5. Временно съхранявани средства
6. Бюджетен остатък
7. Наличност в сметка в края на периода
ВСИЧКО ПРИХОДИ:
1+2+3+4+5+6+7

Уточнен
план 2015 г.

Отчет към
31.12.2015 г.
515 595
503 645

% изпълн.
97,68

127 660
387 935

115 789
387 856

90,70
99,98

1 827 655
1 402 752
170 900
195 700
58 303
176 641
47 615
19 099

1 826 043
1 402 752
170 900
195 700
56 691
149 878
47 615
19 099

99,91

17 200
2 167 330
2 857742
-

17875
2 167 330
-2 883830
-

45 365

45 365

26 839
5 000

26 839
5 000

15 416

15 416

724 919

724 919

- 50 000

10 321

- 20,64

7 822
651 555
- 486 898
2 662 366

85,29

651 578
3 121 469

84,85

Получената субсидия от ЦБ представлява 100% спрямо планираната, като в т.ч. са
приходите от обща допълваща, от изравнителна субсидия и субсидията за капиталови разходи.
Същите са предоставени съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г.
Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2015 г. е 85.29 % спрямо
планираните за годината
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Разходната част на бюджета за 2015 г. по функции е представена в Таблица 6:

ФУНКЦИЯ
1. Изпълн.и законод.органи
В т.ч. държавни
общински
2. Отбрана и сигурност
В т.ч. държавни
общински
дофинансиране
3. Образование
В т.ч. държавни
общински
4. Здравеопазване
В т.ч. държавни
5. Социални дейности
В т.ч. държавни
общински
дофинансиране
6. БКС
В т.ч. държавни
общински
7. Култура и читалища
В т.ч. държавни
общински
дофинансиране
8. Др.дейности по икономиката,
поддържане на пътища
В т.ч. държавни
общински
9. Резерв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

Уточнен
план 2015
730 923
454 466
276 457
224 727
222 727
2 000
671 763
614 522
57 241
20 227
20 227
522 588
486 574
32 103
3 911
417 730

Отчет към
31.12.2015г.
681 985
418 455
263 530
216 535
214 785
1 750
600 565
544 420
56 145
14 137
14 137
497 645
463 973
29 776
3 896
381 957

417 730
126 751
100 602
25 714
435
354 362

381 957
122 803
99 607
22 761
435
146 739

354 362

146 739

52 398

-

3 121 469

2 662 366

Таблица (6)
% изпълнение
93,30

96,35

89,40

69,89
95,22

91,43

96,89

41,41

85,29

През 2015 г. разходите за ДМА, са в размер на 454 246 лв., от които 164 854 лв. са
извършени разходи със субсидия от РБ и 289 392 лв. са капиталови разходи, финансирани със
собствени средства.
Получени целеви трансфери по § 31-28 през 2015 г. са показани в следващата Таблица 7
Таблица (7)
Предназначение на средствата
1. За намаление на пътуващи ученици
2.Компенсации безплатни и намалени
пътувания-ветерани
ВСИЧКО:

Получени
56 691
-

Изразходвани
48 625
-

Остатък
8 066
-

56 691

48 625

8 066
Таблица (8)
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Средства от ЕС на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд / ИБСФ-3-КСФ/
и Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
Наименование на фонда
1.ИБСФ -3-ОП „Човешки ресурси”
2.Разплащателна Агенция към ДФ
„Земеделие”
ВСИЧКО:

Салдо
01.01.2015

Приход

Разход

2 886 687

192 981
2 102 847

190 403
4 989 534

Салдо
31.12.2015
2 578
-

2 886 687

2 295 828

5 179 937

2 578

В следващата Таблица 9 е представен подробен отчет за сметки на средствата от
Европейските програми към 31.12.2015 г. /в лева/
Таблица (9)
Наименование
№ на §§
ПЛАН
ОТЧЕТ
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Приходи
100 164,00
190 403,00
I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)
61-00
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)
62-00
- 8 646,00
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)
63-00
100 164,00
197 593,00
Всичко трансфери:
100 164,00
188 947.00
II. временни безлихв.заеми
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):
74-00
получени заеми (+)
74-11
погасени заеми (-)
74-12
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)
75-00
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки
76-00
11 856,00
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове
77-00
Всичко временни безлихвени заеми:
11 856,00
IІІ. Депозити и средства по сметки
Остатък от предходния период (9501до
9506)(+)
Налични в края на периода(9507до9512)(-)
- 2 578,00
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)
95-00
Друго вътрешно финансиране
88-03
- 7 822,00
Разходи
100 164,00
190 403,00
Функция ОБРАЗОВАНИЕ
Дейност 322 Общообразователни училища
Заплати и възнаграждения за персонала,нает
по трудови и служебни правоотношения
01-00
43 600
54 349,00
Други възнаграждения и плащания за
5 244.00
персонал
02-00
3 000
Задължителни осиг. вноски от работодатели
05-00
8 600
12 571,00
Издръжка
10-00
14 800
5 919,00
Стипендии
40-00
Субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел
43-00
Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт (от §51 до § 54)
51-54
Капиталови трансфери
55-00
Всичко разходи:
70 000
78 083,00
Функция СОЦ.ОСИГУР.,ПОДПОМАГАНЕ
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И ГРИЖИ
Дейност 532 Програми за временна заетост
Заплати и възнаграждения за персонала, нает
по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за
персонал
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Издръжка
Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел
Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт (от §51 до § 54)
Капиталови трансфери
Всичко разходи:
Програма за развитие на селските райони
Приходи
Приходи от лихви
I. Трансфери
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф.(+/-)
Трансфери м/у извънб. сметки/ф.(нето)
Всичко трансфери:
II. Временни безлихв.заеми
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):
получени заеми (+)
погасени заеми (-)
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки / фондове
Всичко временни безлихвени заеми:
IІІ. Депозити и средства по сметки
Остатък от предходния период (9501до
9506)(+)
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)
Разходи
Функция ОБРАЗОВАНИЕ
Дейност 311 ЦДГ
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и
сл.правоотн.
Други възнаграждения и плащания за
персонал
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Издръжка
Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел
Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт (от §51 до § 54)
Капиталови трансфери

01-00
02-00
05-00
10-00
40-00

28 059
2 105

95 510,00
16 810,00

30 164

112 320,00

5 410 196

4 989 534
134,00

43-00
51-54
55-00

24-08
61-00
62-00
63-00

74-00
74-11
74-12
75-00
76-00
77-00

2 573 510
2 573 510

725 146,00
1 399 744,00
2 124 890,00

1 570 994
1 570 994
-

50 000

-

22 177,00

-

50 000

-

22 177,00

2 886 687

2 886 687,00

-

-

5 410 196

4 989 534,00

95-00

01-00
02-00
05-00
10-00
40-00

157,00

43-00
51-54
55-00
13

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg

Всичко разходи:
Дейност 322 Общообразователни училища
Заплати и възнаграждения за персонала, нает
по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за
персонал
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Издръжка
Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел
Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт (от §51 до § 54)
Капиталови трансфери
Всичко разходи:
Функция ИКОНОМИЧ.ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ
Дейност 827 Развитие на селските райони
Заплати и възнаграждения за персонала, нает
по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за
персонал
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Издръжка
Стипендии
Субсидии за нефинансови предприятия и
организации с нестопанска цел
Придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт (от §51 до § 54)
Капиталови трансфери
Всичко разходи:
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА СМЕТКИ НА
СРЕДСТВА ОТ ЕС
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМЕТКИ НА
СРЕДСТВА ОТ ЕС

157,00

01-00
02-00
05-00
10-00
40-00

1 100

1 194,00

1 100

1 194,00

179 201

142 377,00

5 229 895

4 845 806,00

5 409 096
5 510 360

4 988 183,00
4 989 534,00

5 510 360

5 179 937,00

43-00
51-54
55-00

01-00
02-00
05-00
10-00
40-00
43-00
51-54
55-00
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В таблица 10 е представен отчет на поименния списък на капиталовите разходи в община Алфатар към 31.12.2015 година, с посочени
източници на финансиране
Таблица (10)

ФУНКЦИЯ, ПАРАГРАФ, ОБЕКТ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. Отбрана и сигурност
§5100
- Основен ремонт на сградата ЦДГ „Щастливо детство” с.Бистра
- Изкуствени неравности по пътното платно в гр.Алфатар
§5200
- Закупуване на фотоапарат за МКБППМН
- Закупуване на озвучителна система за МКБППМН
2. Социални дейности
§5200
- Закупуване на кухненско обзавеждане за КЦД гр.Алфатар
- Закупуване на бойлер 1 000 литра в ДСХ гр.Алфатар
- Закупуване на термодинамичен бойлер 270 литра в ЦНСТ
гр.Алфатар
- Закупуване на пералня в ДСХ гр.Алфатар
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1.Изпълнителни и законодателни органи
§5100
- Основен ремонт кметство с.Чуковец

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Целева субсидия от Преходен остатък
Др.собствени
РБ
Целева субсидия за
приходи, в т.ч.
ДМА 2014 г.
Преходни остатъци,
и §31-18 от 2014 г.
Продажби на
нефинансови активи
и финансиране със
средства от ЕС
ОТЧЕТ КЪМ
ОТЧЕТ КЪМ
ОТЧЕТ КЪМ
31.12.2015Г.
31.12.2015Г.
31.12.2015Г.
ПЛАН
ОТЧЕТ
ПЛАН ОТЧЕТ
ПЛАН
ОТЧЕТ
133 311 133 311
23 285
21 766
133 311 133 311
14 942
14 773
132 991
320

170 900
27 154

170 900
27 154

3 348

3 348

9 958
-

132 991
320

9 958
-

13 000

12 831

1 212
730

1 212
730

8 343
1 310
2 433
3 250

6 993
1 310
2 433
3 250

1 350
5 012 315
-

4 970 163
-
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- Основен ремонт на публ админ.сграда /санитарни възли/ с.Цар Асен
- Основен ремонт кметство с.Бистра
- Основен ремонт административна сграда гр.Алфатар
§5200
- Закупуване на компютри за общинска администрация
§5300
- Закупуване на програмен продукт „Актопис”
2. Образование
§5100
- Основен ремонт и подмяна на ел. и ВиК инсталация в ЦДГ с.Бистра
- Подмяна дограма – прозорци в в ЦДГ с.Бистра
§5200
- Закупуване на проектор за ЦДГ гр.Алфатар
- Закупуване на 2 бр. климатици за ЦДГ гр.Алфатар
3. Социални дейности
§5100
- Основен ремонт на Клуб на инвалида и пенсионера №2 гр.Алфатар
- Основен ремонт Клуб на инвалида и пенсионера № 1 с.Кутловица
- Съфинансиране по проект Реконструкция и модернизация на
съществуваща материална база – перално помещение в Дом за стари
хора гр.Алфатар
§5200
- Доставка и монтаж на система за сигурност в Дом за стари хора
гр.Алфатар
4. Благоустройство и комунално стопанство
§5100
- Основен ремонт на общ.сграда ул.”Дочо Михайлов” №1
- Полагане трошенокаменна настилка ул.Трета с. Бистра
- Полагане трошенокаменна настилка ул.Пета с. Чуковец
- Полагане трошенокаменна настилка ул.Четвърта с Чуковец
- Полагане трошенокаменна настилка ул.Единадесета с Цар Асен
- Последваща оценка на ОПР
- Ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена в
землището на гр.Алфатар

3 042
8 189
9 028

3 042
8 189
9 028

2 547

2 547

1 000
2 496

1 000
2 496

2 496

2 496

2 809

2 455

354
2 455

2 455

50 541

50 541

24 434
9 997
1 999
9 991

24 434
9 997
1 999
9 991

2 051

2 051

21 718

21 326

2 051

2 051

18 500

18 108

720
2 498
3 800

720
2 498
3 785

2 800

2 800

1 000

985

93 957

78 144

4 000

3 999

7 200

7 200

3 299

3 299

1 000

1 000
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Изграждане на система за соларно улично осветление със
светлодиоден източник в Община Алфатар – технически
проект(авансово плащане)
§5200
- Закупуване на тороразпръсквачка
- Закупуване на телоподаващ заваръчен апарат
- Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски, общ.Алфатар
- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и
улично осветление в гр.Алфатар
- Закупуване на 2 бр. автобусни спирки
§5300
- Съфинансиране на Общ устройствен план -20% окончателно
плащане
- Общи устройствен план – финансиране от МРРБ
4. Почивно дело, култура
§5100
- Основен ремонт на паметника на загиналите във войните Алфатарци заснемане
- Ремонт на помещение за създаване на посетителски център –авторски
надзор
§5200
- Доставка и монтаж на система за сигурност в посетителски център
гр.Алфатар
5. Други дейности по икономиката в т.ч.
Основен ремонт на общински пътища
§5100
 път №SLS2003 с.Алеково –с.Васил Левски - км 0+000-10+350
 път №SLS2002 Р-н І-7 с.ЦарАсен – с.Чуковец- км 0+000 - 5+000
 път № SLS3007 Р-Н I-7 път гр.Алфатар-помпена станция км 0+0003+700
§5200
- Закупуване на храсторез
- Закупуване на високо проходим автомобил
-

2 299

4 120

2 299

2 400

2 400

780
1 500
9 701

780
1 488
9 701

1 486

1 486

15 800

-

51 090
2 545

51 090
2 545

1 300

1 300

1 245

1 245

4 903 715

4 864 363

1 000
20 000

999
17 558

4 120

180

180

180

180

87 900
87 900

82 208
82 208

4 428
4 428

4 428
4 428

49 000
5 440
33 460

49 000
5 440
27 768

4 428

4 428
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Проекти по м.313,321 и 322 по ПРСР
§5100
- Ремонт на помещение за създаване на посетителски център
§5200
- Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски, общ.Алфатар
- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и
улично осветление в гр.Алфатар
- Изработка на информационни билбордове – м.322
- Закупуване на система за аудио-визуална база
- Закупуване на специализирана техника-компютър
- Закупуване на видеокамера
- Закупуване на микрофон
- Закупуване на 2 бр. фотоапарат
§5300
- Закупуване на компютърно съдържание –филм
Всичко разходи за ДМА с целева субсидия: 164 854 лв.
Всичко разходи за ДМА със собствени средства и средства от ЕС :
5 135 198 лв.
В т.ч. собствени средства: 289 392 лв.
От преходен остатък от целева субсидия от РБ
за 2014 г. - 143 269 лв.
От преходен остатък продажба на нефинансови активи 2014 - 5 624 лв.;
От приходи от продажба на гори – 999 лв.
Други собствени приходи - 140 499 лв.
В т.ч. със средства от ЕС: 4 845 806 лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДМА 2015 г.:
ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015Г. 5 300 052 лв.
В т.ч. по Бюджета: 454 246 лв.
 За държавни дейности: 155 077 лв.;
 За местни дейности: 295 384 лв.
 За дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 3 785 лв.
По Сметки за средства от ЕС : 4 845 806 лв.

170 900

4 882 715

4 845 806

110 418

95 799

3 682 167

3 682 167

934 069

934 069

6 973
9 360
12 600
1 800
720
1 848

6 973
8 580
11 550
1 800
720
1 848

122 760

102 300

5 049 020

4 991 929

164 854
143 269

143 269
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Към 31.12.2015 г. общината няма натрупани задължения. Това е в резултат на строгата
финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и
оптимизиране на разходите.
През 2015 год. Община Алфатар е реализирала изпълнението на следните проекти:
1. По Мярка 321 от ПРСР към ДФ Земеделие за реализация на проект „ Реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения село Алеково и село Васил
Левски;
2. По Мярка 322 от ПРСР към ДФ Земеделие за реализация на проект „Реконструкция и
изграждане на улична мрежа, тротоар, площади и улично осветление гр. Алфатар, общ.
Алфатар” по улиците: „Люляк”, „Рила”, „Сакар”, „Вит”, Г. Бенковски”, „Албена” и
„Отец Паисий”;
3. По Мярка 313 от ПРСР към ДФ Земеделие за реализация на проект „Изграждане на
посетителски център и постоянна изложба на етнографско наследство и природните
забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни
технологии”;
4. Фонд „Социална закрила” проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща
материална база – перално помещение в Дом за стари хора гр. Алфатар”, Финансиране
от Ф СЗ 21 599.49 лв., съфинансиране от Община Алфатар 2 599.89 лв.
5. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет – „Основен ремонт и подмяна на ВиК и ел. инсталация на ЦДГ „Щастливо
детство” гр. Алфатар, група с. Бистра, община Алфатар”;
6. Проект „Обществена трапезария” сключен Договор между Фонд „Социална закрила”
гр. София и община Алфатар за периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и 01.10.2015 г.
до 31.12.2015 година, за предоставяне на топъл обяд на лица от уязвими социални
групи, услугата бе предоставена на 54 бенефициенти, определени по критерии от
Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Алфатар. От 01.12.2015 година
бенефициентите на общината бяха увеличени с още 20 и към 31.12.2015 г. 74
бенефициента ползваха социалната услуга „Обществена трапезария”;
7. Проект по ПМС 4 – Лични асистенти. Проектът е финансиран със средства от ДБ.
Реализиран на територията на Община Алфатар за периода от 01.01.2015 г.-24.04.2015
г., назначени 28 бр. лични асистенти;
8. Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001
„Нови алтернативи”, финансиране от АСП безвъзмездна финансова помощ, процедура
2014BG05M9OP001-2.2015.00 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020. Към 31.12.2015 г. са назначени 34 лични асистента.
През 2015 год. Община Алфатар е кандидатствала със следните проекти:
1. Месец февруари с пет проекта в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.”,
на тема „Обичам природата и аз участвам”, както следва:
1.1. „Изграждане и благоустрояване на зона за отдих в района на бл. Тервел в гр.
Алфатар”, стойност на проекта 9 848,00 лв.;
1.2. „Изграждане и благоустрояване на кът за отдих в с. Бистра”, стойност на проекта
7 277,00 лв.;
1.3. „Изграждане и благоустрояване на зона за отдих в района на читалище „Ведрина –
1948 г.”, гр. Алфатар, стойност на проекта 9 082,50 лв.;
1.4. „Изграждане и благоустрояване на кът за отдих в с. Цар Асен”, стойностна проект
9 477,00 лв.;
1.5. „Изграждане и благоустрояване на кът за отдих в с. Чуковец”, стойност на проекта
7 469,90 лв.
19
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg

2. Месец ноември с проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на
децата в неравностойно положение в ЦДГ „Щастливо детство” Алфатар и филиал в с.
Бистра” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 20142020” по отворената процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила”, обща стойност на проекта 420 000,00 лв., проектът е на етап
оценяване;
3. Месец декември с проект по Национална Програма „Клио” в МТСП, за осигуряване на
заетост и възможност за социална интеграция на 10 продължително безработни лица и
безработни лица над 50 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
Очакван ефект от изпълнение на планираните по проекта дейности: осигурена заетост и
социализация на 10 лица от Община Алфатар; повишаване социалния статус на 10
семейства; запазване културното наследство; повишаване туристическия поток; опазване
на обектите недвижимо културно наследство;

ІІІ.

Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Съживяване на местната икономика
и създаване на работни места, чрез ефективно използване
на ресурсите и привличане
на инвестиции в селското стопанство
Приоритет 1
Подобряване средата за правене на бизнес
чрез повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.
Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите
Мярка 1.1.1:
Стимулиране на местното предприемачество
Община Алфатар:
- Предоставени под наем 2 978,170 дка общинска земеделска земя – ниви за срок от 1
стопанска година на 10 (десет) броя юридически и физически лица;
- Предоставени под наем 3 456,500 дка общинска земеделска земя – пасища и мери за срок
от 1 стопанска година на 14 (четиринадесет) броя физически лица;
- Предоставени под наем 3 955,266 дка общинска земеделска земя – пасища и мери за срок
от 5 стопански години на 20 (двадесет) броя физически и юридически лица.
Дейност: 1.1.1.1. Въвеждане на нови и модерни технологии:
„СИЛВООД” ЕООД – въведена палетна инсталация
„ЕЛИЦА” ЕООД – разширяване на сушилно помещение – кубатура и монтиране на котел
с двойно по-голяма мощност.
ЗП „Пламен Иванов” – въведени 4 бр. скрепери за почистване на обори.
Дейност:1.1.1.3 Поддържане на актуална информация за свободни общински сгради на
интернет страницата на общината.
1 регистър за частна общинска собственост;
1 регистър за публична общинска собственост;
1 регистър за наемателите на имоти общинска собственост;
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Приоритет 2
Подкрепа за активиране на общинската икономика
чрез развитие на селско стопанството и туризма.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1
Стимулиране развитието на селското и горско стопанство.
Мярка 2.1.1.
Разнообразяване на земеделските култури
Дейност 2.1.1.1. Увеличаване на трайните насаждения - 1733,3 дка;
Праскови – 10 дка;
Череши – 41 дка;
Кайсии – 812,3 дка;
Лавандула – 50 дка;
Лозя – винени – 820 дка
Мярка 2.1.3.
Балансирано и устойчиво стопанисване на горите
Дейност 2.1.3.1. Залесяване на пустеещи и на не земеделски земи
ТП „Държавно горско стопанство Силистра” – 205 дка
 с. Васил Левски – местност „Чатал Кулак”, отдел – 212 „е”, площ – 62дка, дървесен вид –
акация;
 с. Васил Левски – местност „Чатал Кулак”, отдел – 212 „к”, площ – 34дка, дървесен вид –
акация;
 с. Васил Левски – местност „Чатал Кулак”, отдел – 212 „е”, площ – 16дка, дървесен вид –
акация;
 гр. Алфатар – местност „Чатал Кулак”, отдел – 213 „д”, площ – 73дка, дървесен вид –
акация и топола/І 214/;
 с. Кутловица – местност „Долния чеир”, отдел – 337 „5”, площ – 20дка, дървесен вид –
акацияТП Държавно ловно стопанство „Каракуз” – Дулово – 1 бр. – 30 дка
 отдел 1166, подотдел „а” – 30 дка в копки с церов жълъд.
Дейност 2.1.3.2. Подобряване на превенцията срещу горски пожари и др.;
Община Алфатар – предприети действия за увеличаване състава на доброволното
формирование от 5 на 20 човека с Решение № 524, по Протокол №61 от 06.08.2015 г. на ОбС –
Алфатар; поддържано противопожарно депо и противопожарен автомобил; обучения на
специализираната група и доброволците – 1 практическо и 1 теоретично; закупен 1 бр. храсторез;
трикратно 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 пожарно безопасност на територията
на Община Алфатар – подписани декларации от пастири, пчелари, ЗП за 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.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2
Насърчаване развитието на икономическия сектор чрез развитие на туризма
Мярка 2.2.1.
Изграждане на подходяща инфраструктура до туристически обекти.
Дейност 2.2.1.2. Ремонтиране, реставрация и консервация на културни, исторически и
туристически обекти.
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Община Алфатар – по проект по Мярка 313 е ремонтирана 1 (една) сграда общинска
собственост за изграждане на „Информационен център”
Мярка 2.2.2
Маркетинг на туристически продукти и услуги.
Дейност 2.2.2.1. Прилагане и актуализиране на маркетингова стратегия за развитие на
туризма.
Община Алфатар – по проект по Мярка 313 видео заснемане на 31 филми (4-5 минутни)
филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5
езика. Същите са предоставени в Интернет и записани на DVD. Филмите са избрани от
приложения към Маркетинговата стратегия за развитие на туризма в Община Алфатар „Списък на
елементи от етнографското наследство, историческото наследство, природните забележителности
и съществуващата туристическа инфраструктура на Община Алфатар, които могат да допринесат
за развитието на туризма”.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

Развитие на вътрешния потенциал на общината и укрепване на местната идентичност,
насърчаване на равните възможности за осигуряване на по-висок жизнен стандарт на
местното население
Приоритетните дейности към стратегическа цел 2 са ориентирани към разширяване на
достъпа до качествено образование; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и
здравеопазване, спортна и културна инфраструктура;създаване на условия за заетост, гарантираща
социално включване; подобряване на социалното включване и осигуряване на по-добър здравен и
културен статус на населението.
ПРИОРИТЕТ 3:
Подобряване на условията за осъществяване на система от качествени образователни и
възпитателни дейности в учебните и детски заведения, които да изграждат личността на детето и
на младия човек и да създават предпоставки за по- нататъшното му самостоятелно развитие и
адаптиране на българското образование към европейските образователни системи и структури.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.
Превръщане на детските и учебни заведения в желана територия за личностно развитие на
децата и учениците.
Мярка 3.1.1.
Изграждане на жизнена среда в учебните заведения – удобна, естетична и психологически
комфортна.
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар
- Обогатена материална база по проект на тема „Обичам природата – и аз участвам”
ПУДООС, на стойност 5 000 лв. - ремонтирани и пребоядисани съоръжения в двора на
детската гадина; засадени дървета, храсти и цветя.
НУ „Отец Паисий” с. Алеково
- Обогатяване на МБ /изработване на постери табла, презентации и др./
- Засадени цветя и дръвчета в училищния двор /Международен ден на Земята/
ОУ „ Христо Ботев” гр. Алфатар
- Пребоядисване на коридора на първия етаж;
Дейност 3.1.1.3 Изграждане на площадки за обучение на децата и учениците по
безопасност на уличното движение.
Програма на община Алфатар за провеждане на Трета глобална седмица за пътна
безопасност на ООН в Република България на тема „Децата и безопасността на движението по
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пътищата”, с официално лого „Спаси живота на децата”, 4-10 май 2015 г. – проведоха се
множество мероприятия с участието на всички деца и ученици от детските и учебни заведения.
Служители на КАТ – Силистра представиха презентация и разясниха на участниците опасностите
на пътя и правилата за безопасно движение по пътищата. Активни участници и партньори на
общината в тази инициатива бяха учениците от „Детска полицейска академия”.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – състезание на ученици от І – ІV класове по БДП на
тема „Пътят крие опасности”
Мярка 3.1.2.
Модернизиране на материално-техническата база, съобразно общоприетите европейски
стандарти;
Дейност 3.1.2.1. Обезпечаване със съвременни технически средства учебните и детски
заведения.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Два лаптопа за І-ви и ІІ – ри класове;
- Реиновиран кабинет по Биология по проект – „Училище на бъдещето” към фондация
„Америка за България”, стойност 11 250 лв., от които 7 500 лв. от Фондацията , 3 750 лв. от
бюджета на училището (интерактивна дъска, мултимедиен проектор, лаптоп, нови
шкафове, ламинат, дидактически материали, микроскопи и др.). 68 ученици потребители.
Дейност 3.1.2.2. Подмяна на амортизираното оборудване и обзавеждане;
КЦД гр. Алфатар – смяна на кухненското оборудване на стойност 1310 лв.; закупуване на
нова готварска печка и нов бойлер, на стойност 800 лв.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Ремонт на парна инсталация и котел – 10 бр. нови радиатори и ремонт на парен котел,
стойност 2 752 лв. от бюджета на учебното заведение;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.
Повишаване на ефективността на образователната система
Мярка 3.2.1.
Осигуряване на равен достъп до качествено образование, съобразено с изискванията на
българската и европейска образователна система.
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – Проект „Училищен плод” към ДФЗ на стойност
2 401,52 лв. Ежедневна консумация на пресни плодове и зеленчуци. Обхванати 85 деца от детската
градина.
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – посещение на библиотеката в НЧ „Пробуда” с. Алеково.
Дейност 3.2.1.1. Мотивиране на родителите за включване на децата в предучилищна
подготовка две години преди постъпване в първи клас.
С Решение на ОбС Алфатар е премахната таксата за деца в предучилищна подготовка в
детската градина.
Дейност 3.2.1.2. Пълноценна социална интеграция на деца и ученици, чийто майчин език
не е български;
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Проект „Качествено образование за всички” към Център за образователна интеграция на
деца и ученици от ученическите малцинства. Сформирани 5 клуба. Проектът ще
приключи на 30.06.2016 г. Обхванати са 100 ученици от І-VІІІ класове. Стойност на
проекта 19 270,20 лв.
Дейност 3.2.1.3. Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности
в детските и учебни завадения, чрез създаване на благоприятна и подкрепяща среда за тяхното
обучение.
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – 1 (едно) дете със СОП е интегрирано в ПГ на
детската градина.
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ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Проект „Включващо обучение” към Министерство на образованието и науката.
Обхванати 25 ученици от І-VІІІ класове. По проекта да назначени 4 специалиста психолог, двама ресурсни учители и логопед.
Дейност 3.2.1.4. Мотивация на децата, учениците и семействата им за намаляване броя на
необхванатите и отпаднали от образователния процес.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Проект „Светът пред прага ни” – обхванати 48 ученици от І-ІV класове;
- Тематични родителски срещи;
- Осигурена безплатна закуска за 48 ученици от І-ІV класове по НП „С грижа за всеки
ученик”
- Безплатни учебници за всички ученици от І-VІІ клас по НП „С грижа за всеки ученик” –
101 ученици;
- Осигурен безплатен обяд за 112 ученици по проект за Целодневна организация на
учебния процес;
- Проект „Училищен плод” към ДФ „Земеделие” от І-ІV класове– 48 ученици.
- Музикално-литературна програма пред туристи от Австралия, Канада и др.;
- Извънкласни дейности – осигурен награден фонд;
- СИП „Предприемачество” – ІІІ-ІV класове, 18 ученици
- Лишаване на семействата от месечни помощи за деца.
Дейност 3.2.1.5. Приобщаване на родителите към училищния живот.
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – организиране и провеждане на съвместни
мероприятия с участието на децата и родителите.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Презентация на дейностите по проект „Качествено образование за всички”;
- Концертни програми по повод различни празници и обичаи.
Дейност 3.2.1.6. Включване на децата и учениците в извънкласни дейности, съобразно
възрастта и интересите им;
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - Детска полицейска академия, балет; танцов състав;
група за песни; клубни дейности.
Мярка 3.2.2.
Подобряване на качеството на образователния процес и стимулиране на деца и ученици с
изявени дарби:
Дейност 3.2.2.1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез
ефективна квалификация – обмяна на информация, споделяне на опит и добри практики;
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – участие на 1 (един) учител в различни
квалификационни форми на областно ниво.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- 18 учители са повишили квалификацията си в квалификационни мероприятия,
организирани от РИО – Силистра, учебното заведение и други организации.
Дейност 3.2.2.2. Увеличаване употребата на информационни и комуникационни
технологии като инструмент на обучение;
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Обучение по ИКТ – V-VІІІ класове – 68 ученици;
- І клас – СИП „ИКТ” – 16 ученици
- Електронни учебници – 116 ученици
Дейност 3.2.2.3. Ефективно взаимодействие с родителската общност, училищните
настоятелства и развитие на обществената подкрепа при решаване на проблеми и казуси;
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – срещи разговори с деца и родители с девиантно
поведение.
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Дейност 3.2.2.5. Създаване на благоприятна среда чрез разнообразяване на извънкласните и
извънурочни форми за развитие на децата и учениците с изявени дарби и финансово стимулиране
на техните изяви.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - участие на 32 ученици в областни и национални
олимпиади, конкурси и състезания
 „Лингвинистично кенгуру” - национално състезание по английски език - 6 ученици;
 Международно италианско състезания по английски език „Хипо” – 8 ученици;
 Национално състезание от календара на МОН „Знам и мога” – 5 ученици;
 Областно състезание „Ключът на музиката”– 3 ученици;
 „Млад огнеборец” - 10 ученици , отборът е класиран на 3-то място в областта
Мярка 3.2.3:
Разширяване възможностите на образователните институции за участие в европейски
образователни проекти:
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – проект „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - проект „Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
ПРИОРИТЕТ 4:
Разширяване обхвата на социалните услуги и
предотвратяване на рисковете за социално изключване
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2.
Превенция за деца и семейства в риск и грижи за деца, изведени от специализирани
институции
Мярка 4.2.2.
Подобряване грижата за децата в семейството, с адекватна превенция на риска срещу
изоставяне в институции и подкрепи за задържането им в биологичното семейство и подпомагане
чрез ДСП:
Дейност 4.2.2.1. Информационна кампания и достъп до услугите, предоставени от ЦОП Силистра за деца и семейства в риск от Община Алфатар;
МКБППМН при Община Алфатар – 1 (едно) непълнолетно лице е насочено за ползване
услугите на ЦОП гр. Силистра - участва в консултации за преодоляване на отклоненията в
поведението за срок от 3 (три) месеца.
ДСП – гр. Алфатар – 2 броя малолетни деца са насочени за ползване услугите на ЦОП –
Силистра
Дейност 4.2.2.2. Информационна кампания за развитие на Приемната грижа в Община
Алфатар.
ДСП – гр. Алфатар – 1 (една) кампания с разпространение на информационни материали.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3.
Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството
Мярка 4.3.1.
Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството
Дейност 4.3.1.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен
асистент и Социален асистент за деца с увреждания.
По проект „Нови възможности за грижа” – 5 деца с увреждания ползват социалната
услуга „Личен асистент”
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Дейност 4.3.1.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за интеграция на
хората с увреждания
ДСП – гр. Алфатар – 1 (едно) дете с увреждане е получило през 2015 г. техническо и
помощно средство.
ДСП – гр. Алфатар – 7 (седем) деца с увреждане са получили през 2015 г. финансова
подкрепа, съгласно изискванията на нормативната уредба.
Мярка 4.3.2.
Осигуряване на възможности за качествено интегрирано образование на деца с увреждания.
Дейност 4.3.2.1. Ползване услугите на Ресурсния център за интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Силистра,
разработване на програми и проекти за интегрирано обучение;
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – осигурено ресурсно подпомагане на 6 деца със СОП,
осигурен ресурсен кабинет и ресурсен учител от РЦ – Силистра.
Дейност 4.3.2.2. Обучение и квалификация на педагогическия персонал за преподаване на
деца със специално образователни потребности
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – участие на 2 (двама) учители в
квалификационни форми, организирани от РЦ гр. Силистра.
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – 1 (един) учител е участвал в квалификационна форма,
организирана от РИО Силистра
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4.
Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и
неглижиране на децата
Мярка 4.4.1.
Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи
Дейност 4.4.1.1. Образователни програми и кампании в училище и/или в рамките на ЦОП
и/или МКБППМН за превенция на рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се
поведение; рисково поведение на деца и младежи); провеждане на здравна и социална просвета
против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; между
училищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво.
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – проведени срещи разговори с родители на многодетни
семейства с цел подкрепа и подпомагане.
МКБППМН при Община Алфатар – конкурс за написване на есе, рисунка, плакат на
тема „Не на дрогата, алкохола и тютюнопушенето”.
ДСП- гр. Алфатар – 5 (пет) деца конкретна работа за превенция - проведени консултации
и работа със специалисти по случаите.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар
- Тренинг с деца от V-VІ класове на тема „Детство без агресия” – 4 срещи, обхванати 33
ученици;
- Среща разговор с психотерапевт и ученици от VІІ и VІІІ класове на тема „Не на
агресията и проблеми на сексуалното поведение”, обхванати 31 ученици;
Дейност 4.4.1.2. Разширяване на дейността на Български червен кръст, свързана с
проблемите за здравето, секса, профилактика и лечение на полово предавани инфекции и
заболявания и провеждане на информационни кампании в учебните заведения.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - беседи в Часа на класа на здравна тема – 116 ученици.
Мярка 4.4.2.
Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите
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Дейност4.4.2.1 Съвместни дейности на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общината,
заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.
- Проведени 2 (две) срещи по координационния механизъм.
- Проведени 10 (десет) екипни срещи с децата, ползващи социалната услуга резидентен
тип – КЦД гр. Алфатар.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.5.
Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда,
близка до семейната за децата, които не могат да бъдат отглеждани в семейна среда
Мярка 4.5.1.
Разкриване на услуги – резидентен тип за деца от община Алфатар, настанени в СИ и деца в
риск от семейна среда
Дейност 4.5.1.1. Изграждане на ЦНСТ за деца, настанени в СИ и деца в риск
КЦД гр. Алфатар – през 2015 година социалната услуга е предоставена на 16 деца, на
възраст от 13 до 18 години.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.6.
Развиване и разширяване на мрежата от услуги в общността, за осигуряване на условия за
спокоен и достоен живот на самотно живеещи стари хора и възрастни хора с увреждания:
Мярка 4.6.2.
Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
Дейност 4.6.2.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на
инвалида и пенсионера, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с
относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.
Основен ремонт Клуб на инвалида и пенсионера в с.Кутловица, на стойност 2 455 лв.
Мярка 4.6.3.
Разширяване капацитета на обществена трапезария
Дейност 4.6.3.1. Продължаване на дейността на Обществената трапезария и разширяване на
капацитета й.
Община Алфатар – по проект към ФСЗ социалната услуга „Обществена трапезария” за
периода 01.01.-30.04.2015 г. и 01.10.-30.11.2015 г. се предоставя на 54 бенефициента. От
01.12.2015 година е увеличен капацитета с 20 бенефициента. Към 31.12.2015 г. услугата се
предоставя на 74 бенефициента.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.7.
Осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа, в среда близка до
домашната, развиване и разширяване на мрежата от услуги резидентен тип:
Мярка 4.7.1.
Осигуряване на резидентна грижа за самотно живеещи възрастни хора и предотвратяване
настаняването им в специализирана институция.
Дейност 4.7.1.1. Продължаване дейността на Дом за стари хора – Алфатар.
През 2015 година 24 възрастни хора са ползвали услугите на дома.
Дейност 4.7.1.2. Продължаване дейността на ЦНСТ в гр. Алфатар за стари хора, с влошено
здравословно състояние
През 2015 година 32 възрастни хора са ползвали социалната услуга резидентен тип - ЦНСТ.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.8.
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Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот за хората с увреждания в семейна
среда и разширяване на мрежата от услуги в общността
Мярка 4.8.1.
Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с
увреждания и техните семейства.
Дейност 4.8.1.1. Разширяване на обхвата на действащите услуги, които предлагат домашни
грижи за хора с увреждания като Личен асистент чрез продължение на националните програми.
Община Алфатар:
- ПМС 4 – 36 потребителя
- Нови възможности за грижа” – 39 потребителя
ДСП гр. Алфатар – по НП „АХУ” – 1 лице
Мярка 4.8.2.
Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с
увреждания
Дейност 4.8.2.2. Дейности на ДБТ, общината и местни НПО за осигуряване на заетост,
професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение и
практически умения и др. за лицата с увреждания в трудоспособна възраст;
ДСП гр. Алфатар - НП „Заетост и професионално обучение на хора с трайни
увреждания” – на 3 (три) лица с увреждания е осигурена заетост.
ПРИОРИТЕТ 5:
Разработване и утвърждаване на нови типове младежки, спортни и културни дейности за
обогатяване живота на местното население и запазване на културната идентичност
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.1.
Промяна в поведението и мирогледа на обществото към младежките желания и приоритети,
ангажиране на младите хора за изграждане на лидери, насърчаване на диалога между тях, между
поколенията и между младежи от различни етнически групи, специфични за нашия регион и
съобразени с неограничените им възможности.
Мярка 5.1.1.
Насърчаване на неформалното общуване и образование с оглед формиране на общи норми
за поведение и общи ценности за придобиване на полезни знания и умения
Дейност 5.1.1.3. Изработване на годишен календар на младежките инициативи
С Решение №456 от 27.03.2015 г., протоколирано в Протокол №56 от 27.03.2015 г. на ОбС
Алфатар е приет Общински план за младежта за 2015 година.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.2.
Подобряване на условията за физическото развитие и дееспособността на населението.
Мярка 5.2.1.
Разширяване и обновяване на съществуващата спортна база
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – закупени спортни пособия за подобряване на
физическото възпитание и спорта сред децата по ПМС 129. Стойност на проекта – 178 лв. за 89
деца.
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – Разработен проект по ПМС 129, закупени спортни
пособия и награди.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - Разработен проект по ПМС 129, проведени
мероприятия и закупени спортни пособия.
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Дейност 5.2.1.3. Публично-частно партньорство за изграждане, реконструкция и
експлоатация на спортните обекти.
- Подпомагане дейността на ФК „Добруджанец” гр. Алфатар – предоставени 219,896 дка
земеделска земя от Община Алфатар, за срок от две стопански години – 30.09.2017 г.

-

Мярка 5.2.2.
Мотивиране на населението за водене на здравословен начин на живот чрез масов спорт
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар:
празник на „Хвърчилата” в местността „Братила” по проект „Обичам природата – и аз
участвам”, 89 деца;
спортен празник по Проект по ПМС 129 на стойност 178 лв.- участват 89 деца,
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар:
спортен празник по проект по ПМС 129, участват 116 ученици.
НЧ „Светлина -2005 г.” с. Бистра
Излети до близки местности;
Футбол на малки врати;
Състезание по колоездене, волейбол, баскетбол и футбол;
Дейност 5.2.2.2. Изработване на сезонен спортен календар за всички възрасти;
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – училищен спортен календар.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.3.
Формиране на творческа памет и национално самочувствие в местното население
ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар – посетени месни и национални забележителности
от децата по проект към ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам”
НУ „Отец Паисий” с. Алеково – отбелязване на годишнини на събития и герои,
посещение на исторически и културни забележителности в родния край.
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – рецитали, кътове и постери, обхванати 116 ученици.
НЧ „Светлина -2005 г.” с. Бистра – поднасяне на венци и цветя на паметника на родения
в с. Бистра опълченец Стоян Пройнов.
Мярка 5.3.2.
Интегрирана местна политика насочена към опазването, развитието и управлението на
културното наследство.
Дейност 5.3.2.1. Съхранение, поддръжка, ремонт, консервация на паметниците на
културата, археологическите находища и музейните ценности.
Военен паметник в с. Васил Левски „Пирамида в чест на загиналите в отечествената
война” - монтирана гранитна плоча с нови надписи на стойност 1 250 лв.
Храм „Света Троица” гр. Алфатар - консервация на икони и частични ремонти на храма.
Дейност 5.3.2.2. Засилване на културната идентичност на общината и интензифициране на
културния обмен.
НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар:
- ФА „Алфатар” – 12 (дванадесет) изяви извън общината и областта, в т.ч. 4 (четири)
обмяна на опит и 8 (концертни изяви) ;
- ФА „Алфатар” – 1 (едно) участие в Националния събор на народното творчество
„Копривщица – 2015 г.”
- КНХ „Добруджанка” – 1 (едно) участие в събор в с. Кайнарджа
- КНХ „Добруджанка” – 1 (едно) участие в Международен фолклорен фестивал
„Александър Македонски” в гр. Охрид, Македония.
НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар
- Клуб „Преселка” – 6 (шест) участия в събори извън общината и областта
- КНХ „Ведрина” – 5 (пет) участия в събори извън общината и областта
- Клуб на заврения зет – 1 (едно) участие в Национален събор „Етрополските зетьове”
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НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково
- Завоювани 3 (три) първи места за автентични песни и танци в Николово – Русе,
Гермето–Долни Чифлик и „Тополи пее и се смее” гр. Варна;
- ГСП „Нежни чувства”– 1 участие в национален фестивал „Есенни шуменски вечери”;
- КХС – 2 две участия в хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” и събор в с.
Грънчарово;
- Балет „ШОК” – участие в регионален събор на турския фолклор в гр. Дулово;
- ФГ „Алековски славейчета” – момичета - Лазаровден в с. Калипетрово;
- МПГ – участия в концерти и събори в с. Иширково, с. Ситово, с. Калипетрово, с.
Българка и др.
- Презентация на тема „Читалищната библиотека – сърцето на местната общност” по
съвместен проект „Около кръглата маса” на читалището и РБ „Партений Павлович” гр.
Силистра
Дейност 5.3.2.3. Приоритетно развитие на сектор любителско художествено творчество
към читалищата и клубовете на инвалида и пенсионера за плавен преход при съхранение на
живото културно наследство.
НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар – 8 (осем) състава и групи
- Театрален състав – 19 участници
- Детски танцов състав – 28 участници
- Балетен състав – 16 участници
- Състав за художествено слово – 9 участници
- Женска вокална група – 25 участници
- Мъжка вокална група – 8 участници
- Фолклорен ансамбъл „Алфатар” – 33 участници
- Клуб за народни хора „Добруджанка” – неограничен брой
НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар– 4 (четири) клуба
- Клуб за автентичен фолклор „Преселка” – 10 участници
- Клуб на заврения зет – 12 участници
- Клуб за народни хора „Ведрина” – 2 участници
- Клуб на любителя гълъбар – 8 участници
НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково – 8 (осем) кръжоци, клубове и групи за деца и 7
(седем) кръжоци, клубове и групи за възрастни
За деца
- Кръжок „Художествено слово”
- Кръжок „Млад приятел на книгата и компютъра”
- Кръжок „Изобразително изкуство”
- Кръжок „Веселите готвачи”
- Кръжок „Стил и красота
- Балет „ШОК”
- ФГ „Алековски славейчета”
- Спортен клуб /футбол, тенис, спорт, игри/
За възрастни
- Кръжок „Художествено слово”
- Кръжок „Краезнание”
- Кръжок „Всичко знам и мога”
- Дамски клуб „Усмивки”
- ЖПФ „Сладкопойна чучулига”
- ГСП „Нежни чувства”
- Мъжка певческа група
НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра– 6 (шест) кръжоци, танцови и вокални групи
- Танцова група „Етноритми” – 12 участници,
- Кръжок „Аз рисувам слънчеви мъниста” – 25 участници
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- Кръжок – любител кулинар „Чернишки” – 15 участници
- Кръжок „Знам и мога” – 15 участници
- Кръжок – състезание – не се сърди човече и домино – участват деца от първи до пети
клас
- Детска вокална група „Смехорани” – 12 участници
НЧ „Г. С. Раковски - 1941 г.” с. Васил Левски – 2 (два) клуба
- Клуб „Сръчни ръце”
- Клуб „Готварство”
НЧ „Развитие - 1941 г.” с. Кутловица – 3 (три) клуба
- Клуб „Сръчни ръце”
- Клуб „Готварство”
- Клуб „Цветна градина”
НЧ „Успех - 1948 г.” с. Цар Асен – 3 (три) клуба и кръжоци
- Кръжок по цветарство”
- Клуб „Любители на плетивото”
- Клуб „Любител кулинар”
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1947 г.” с. Чуковец – 5 (пет) групи, кръжоци и клубове
- Група за автентичен турски фолклор – 8 участници
- Група за художествено слово с деца (6-13 г.) – 10 участници
- Кръжок по цветарство – 5 участници
- Кръжок по плетиво – 7 участници
- Клуб „Любител сладкар”
Дейност 5.3.2.4.Разширяване и разнообразяване на местния празнично – обреден календар
и провеждане на редовни фестивали, събори, празници на изкуствата, фолклора и традициите.
гр. Алфатар - НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.”
- Празници и обичаи - Бабинден; Трифон Зарезан, Баба Марта, 3-ти март, Лазаруване, Дни
на православието, 24 май, Еньовден, Ден на възрастните хора, Коледа
- Рецитали – 2 броя
- Концерти – 6 броя
- Месец май Събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”
- 31 май - събор на гр. Алфатар и храмов празник на храм „Света Троица” гр. Алфатар;
- 4 септември - „Празник на житото и хляба”
- Театрален състав – две представления
гр. Алфатар - НЧ „Ведрина – 1948 г.”
- Празници и обичаи - Бабинден; 3-ти март, рожден ден на КНХ „Ведрина”, Първа пролет
и празник на читалището, Дни на православието, Ден на възрастните хора, честване на
75-тата годишнина от преселването на българи от Румъния, Коледа
- Събор за автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”
- „Празник на житото и хляба”
НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково
- Празници и обичаи - Бабинден; Трифонзарезан, Тодоровден, Баба Марта, 3-ти март,
Първа пролет”, Еньовден, Вечер на християнското семейство, Коледа
- 2-ри юни – събор на село Алеково;
- Фолклорен събор „Алеково пее песните на Димитрина Кунева” – последната събота от м.
юни.
НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра
- Празници и обичаи - Бабинден; Трифонзарезан, 19 февруари, 3-ти март, Ден на ромите,
Цветница, Великден, 24 май, Ден на детето, Рамазан байрям, Ден на народните будители,
Курбан байрям, Коледа
- 7- ноември събор на села Бистра
НЧ „Г. С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски
- Празници и обичаи – Бабинден, Трифонзарезан, Коледа.
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- 1 май събор на село Васил Левски
НЧ „Развитие – 1941 г.” с. Кутловица
- Празници и обичаи – Бабинден, Трифонзарезан, Коледа.
- 24 май събор на село Кутловица
НЧ „Успех - 1948 г.” с. Цар Асен
- Празници и обичаи – Йордановден; Бабинден; Трифонзарезан; Баба Марта; 3-ти март;
първа пролет; Ден на хумора и шегата; Цветница; Великден; Гергьовден; 24 май;
Еньовден; Ден на градинаря; 6 септември; 22 септември; Димитровден; Ден на
народните будители; Ден на християнското семейство; 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 - Бабинден, Първа пролет – излет в гората с младежи, Ден на Земята
и хората, 24 май, Ден на народните будители, Вечер на семейството, Коледа и др.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.4.
Финансова осигуреност на местните културни институти
Мярка 5.4.1.
Използване на възможностите на оперативните програми и други такива като механизъм за
допълнително финансиране на културните институти.
Дейност 5.4.1.1. Разработване и кандидатстване с проекти за финансиране на народните
читалища.
НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар – разработени 2 (две) проектни
предложения
- Проектно предложение до Министерство на културата за ново оборудване с
осветителни тела и нова ел. инсталация;
- Проектно предложение до Министерство на културата за изграждане на нова
озвучителна инсталация в зрителната зала на читалището.
НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар
– 1 (едно) проектно предложение до Министерство на културата за допълваща субсидия
за книги;
– 1 (едно) проектно предложение до Министерство на културата за увеличаване
субсидираната щатна численост на читалището
НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково
– Партньорство на кралство Дания по проект ББИА, подкрепен от програма „Обществени
библиотеки 2020” на фондация „Четмо и писмо на Н.В. принцеса Лаурентин” –
„Библиотеките – фактор за учене през целия живот”;
– 1 (едно) проектно предложение до Министерство на културата за увеличаване
субсидираната щатна численост на читалището
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1947 г.” с. Чуковец
- 1 (едно) проектно предложение до Министерство на културата за допълваща субсидия за
книги;
- 1 (едно) проектно предложение до Министерство на културата за допълваща субсидия за
ремонтни дейности и техника;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.5.
Разширяване и актуализиране на материалната база на културните институти.
Мярка 5.5.2.
Разработване на стратегически документи за утвърждаване на Алфатар като център със
запазено живо културно наследство и превръщането му в атрактивен обект за демонстрационен
етнографски туризъм.
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Дейност 5.5.2.2. Подготовка и разпространение на филми, свързани с живото културно
наследство
Община Алфатар – по проект по Мярка 313 видео заснемане на 31 филми (4-5 минутни)
филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5
езика. Същите са предоставени в Интернет и записани на DVD.
НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар – партньорство с гр. Улм, Германия по
проект „Желаният Дунав”, видеозаписи на индивидуални и колективни изпълнения на песни и
танци, демонстрация на старинни женски занаяти. Разпространява се в цяла Европа.
ПРИОРИТЕТ 6:
Съхраняване и развитие на човешкия фактор.
Подобряване качеството на живот на населението и повишаване на заетостта.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6.1.
Повишаване на заетостта
Мярка 6.1.1.
Насърчаване на младежка заетост.
Община Алфатар – наети на работа 2 младежи
„ЕЛИЦА” ЕООД – разкрито 1 (едно) работно място през 2015 г.
- ЗП „Пламен Иванов” – наети на работа 3 (трима) младежи
Дейност: 6.1.1.1. Наемане на работа млади хора за стажуване
През 2015 г. 4 (четирима) младежи са наети по схема „Младежка заетост” при следните
работодатели: „Стил Мар – Стайков” ЕООД – 2; „Алфа Дом” ЕООД – 1 и ЕТ „Детелина 67” - 1
Дейност: 6.1.1.2. Организиране на срещи, форуми и т.н. между: местната власт-бизнесаобразованието с цел осигуряване на професионално насочване и информация.
През 2015 г. 38 младежи от община Алфатар са получили професионална ориентация от
ДБТ Дулово, проведени са четири кампании в населените места на общината за запознаване на
младежите с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ:6.3
Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на съответствие с изискванията
на пазара на труда.
Мярка: 6.3.1.
Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила.
КЦД гр. Алфатар – 4 социални работници са преминали обучение по проект „Резилианс –
умението да преодоляваме трудностите”.
ДСП – гр. Алфатар – 2 (двама) служители са преминали обучение по проект „Резилианс –
умението да преодоляваме трудностите”.
Община Алфатар – 1 (един) служител е участвал в „Обмен на добри практики и
изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и НПО в област Силистра” по проект
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
ДСХ и ЦНСТ Алфатар – обучени 3 (трима) служители по „Стандарти за здравни грижи”;
обучени 2 (двама) служители по „Стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги”
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – 3 (трима) учители продължават образование за
професионална степен „Магистър”.
„СИЛВОД” ЕООД – обучено 1 (едно) лице.
„ЕЛИЦА” ЕООД – обучено 1 (едно) лице
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

Осигуряване на интегрирано и балансирано развитие на населените места и обновяване на
инфраструктурата.
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Приоритетните дейности към стратегическа цел 3 са ориентирани към доизграждане и
развитие на пътната и техническата инфраструктура, благоустрояване на населените места за
подобряване на свързаността и достъпността и повишаването стандарта на обитаване; прилагането
на мерки за опазване на околната среда, подобряването на енергийната ефективност и насърчаване
използването на ВЕИ; създаването на вътрешни и външни партньорства за развитието на
териториалното сътрудничество; устойчиво развитие на туризма.
ПРИОРИТЕТ 7.
Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1.
Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура за подобрена свързаност и
достъпност.
Мярка 7.1.1.
Доизграждане, развитие и модернизация на пътна инфраструктура.
Дейност 7.1.1.3. Основен ремонт на уличната мрежа в лошо състояние, в това число
изграждане на подземни комуникации /ВиК/;
- изградени 2 паркинга;
- изградени 2 нови улици – 314 м.;
- реконструирани 5 улици - 2052,51 м.;
- ново изградено улично осветление – 1 000 м., 30 бр. осветителни тела.
Дейност 7.1.1.4. Изграждане на липсващи тротоари;
- ново изградени и възстановени тротоари - 3381,05 м2,
Мярка 7.1.2.
Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна
мрежа, ефективно използване и управление на снабдителната инфраструктура, свързана с
добиване и доставяне на вода.
Дейност 7.1.2.2. Поддръжка на съществуващи и изграждане на нови отводнителни канали;
- Периодично почистване на всички отводнителни канали – 5 бр.
Дейност 7.1.2.5. Подмяна и реконструкция на амортизираните мрежи и съоръжения на
водопроводните системи;
- Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село
Алеково – 4,794 км. и село Васил Левски – 3,425 км.,
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.2.
Информационна свързаност и цифровизация
Мярка 7.2.2
Комплексно планиране и устройство на територията
Дейност7.2.2.1. Разработване на Общ устройствен план на община Алфатар;
- Изготвен предварителен проект;
- Изготвена екологична оценка;
- Публично обсъждане на предварителния проект;
- Проектът е внесен в МРРБ.
Дейност 7.2.2.3. Паспортизация на всички общински сгради - описание на сградния фонд,
съоръженията и въвеждане на система за наблюдение;
- Регистрирани 7 броя технически паспорти за общински обекти и публични обекти, както
следва:
 Обектите по проект по мярка 321;
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 Обектите по мярка 322;
 Обектът по мярка 313;
 Православен храм „Свети Димитър” с. Цар Асен;
 Православен храм „Свет ВМЧК Георги Победоносец” с. Васил Левски;
 Православен храм „Света Троица” гр. Алфатар
- Регистрирани 2 броя технически паспорти за обекти на физически лица, както следва:
В сферите на транспорта, инфраструктурата и комуникациите сме изпълнили
следните дейности:
 Изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена
в гр. Алфатар”;
 Ремонт на уличната мрежа - трошенокаменни настилки: Трошенокаменна настилка по
улици „Четвърта” и „Пета” в с. Чуковец – 1 350 м2; улица „Единадесета” в с. Цар Асен –
470 м2; улица „Трета” в с. Бистра – 1 175 м2;
 Изкуствени неравности – 3 бр. по улица Олшанка и 2 бр. по улица „Александър
Стамболийски”
 Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа

път № SLS2002 - ръчен и машинен кърпеж - 215 м2, изразходвани средства в размер
на 5 440 лв., целева субсидия от РБ;
 път № SLS2003 - ръчен и машинен кърпеж - 170 м2 и полагане на 230 т. плътна
асфалтова смес, изразходвани средства в размер на 49 000 лв., целева субсидия от
РБ;
 път №SLS 3007 – машинен кърпеж – 75 м2; полагане на плътна асфалтова смес – 35
тона; плътен асфалтобетон – 30 тона; битумизирана основа – 36 тона, изразходвани
средства в размер на 27 768 лв. целева субсидия от РБ и 4 428 лв. преходен остатък
от целева субсидия за ДМА от 2014 г.
ПРИОРИТЕТ 8:
Опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 8.1.
Въвеждане на механизми за стимулиране на енергийната ефективност на промишлени и
битови сгради, и съхранение и преработка на отпадъците с цел опазване на околната среда.
Мярка 8.1.2.
Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници.
Дейност 8.1.2.2. Саниране на сгради, подмяна на дограма, покривна изолация;
– Подмяна на дървената дограма на прозорците и входната врата в кметство с. Чуковец с
нова PVC;
– Подмяна на част от дограмата в кметство с Бистра с нова PVС дограма.
– Подмяна на дограмата в пералното помещение в ДСХ „Щастлива старост” гр. Алфатар с
нова PVC;
– Основен ремонт на покрив и цялостна подмяна на дограмата в ЦДГ „Щастливо детство”
гр. Алфатар, филиал с. Бистра с нова PVC.
Дейност 8.1.2.4. Квалификация и обучение в областта на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници;
- Участие на 2 служители от общинската администрация в организираните от АУЕР
обучения
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ПРИОРИТЕТ 9.
Развитие на териториалното сътрудничество и укрепване на административния капацитет
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 9.1.
Създаване на вътрешни и външни партньорства за развитие на териториалното
сътрудничество и укрепване на административния капацитет
Мярка 9.1.1.
Създаване на нови партньорства
Дейност 9.1.1.1. Сътрудничество между общини.
С Решение № 511 от 06.08.2015 г. на ОбС Алфатар е дадено съгласие и одобрено участието
на община Алфатар в създаването на местно партньорство за кандидатстване и реализиране на
проект по подмярка 19.1. „По- мощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 за създаване на Местна инициативна група с териториален обхват, обединяващ целите
територии с всички населени места на общините Дулово Алфатар и Кайнарджа в рамките на
административните им граници.
Дейност 9.1.1.2. Сътрудничество между общината и НПО, търговски организации.
С Решение 004 от 16.11.2015 г. ОбС – Алфатар дава съгласие за сътрудничество между:
Община Алфатар; ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар; НУ „Отец Паисий” с.Алеково; НЧ „Пробуда –
1910г.” с.Алеково и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1947г.” с.Чуковец по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014.2020.
С Решение 005 от 16.11.2015 г. ОбС – Алфатар дава съгласие за сътрудничество между
Община Алфатар; ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар; НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” гр.Алфатар
и НЧ „Светлина – 2005г.” с.Бистра по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020.
Дейност 9.1.1.3. Международно сътрудничество.
Делегация от 2 (двама) общински съветници и 1 младеж посетиха с. Олшанка,
Кировоградска област, Република Украйна във връзка с честване на 240-а година от преселването
на 400 алфатарски семейства на територията на днешната Кировоградска област и откриване на
паметна плоча, посветена на преселението след края на Руско-турската война от 1774 г., както и в
организирана кръгла маса с презентации на тема: местното самоуправление, формиране на
бюджета, структура на управление, социални услуги, външно финансиране и презентация на
община Алфатар /административно-териториална характеристика, икономика, култура,
образование и др./.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 9.2
Подобряване на административните услуги и подобряване на институционалния капацитет
Мярка 9.2.1.
Повишаване на административния капацитет
Дейност 9.2.1.1 Повишаване капацитета на общинската администрация за разработване и
управление на проекти.
Община Алфатар – 1 (един) служител е участвал в обучение на тема „Разработка и
управление на социални проекти по оперативни програми - ОП „РЧР“ за периода 2014 – 2020 и
програми, управлявани от европейската комисия”
Дейност 9.2.1.2 Повишаване капацитета на общинската администрация и Общинския съвет
за управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи.
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Таблица (11)
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Приоритет, специфична цел,
мярка

индикатор

Мярка

Източник на
информация

/хил. лв.;%,
бр. и др./

Период на
отчитане

Базова
стойност
/Към
началото на
периода/

Целева
стойност
/Към края
на периода/

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
ПОВИШАВАНЕ АТРАКТИВНОСТТА НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ
ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ.
ПРИОРИТЕТ 1
Подобряване средата за правене на бизнес
чрез повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес
Въвеждане на нови,
Бизнес структури
3
Специфична цел 1.1.
Насърчаване на
модерни и ефективни
стр.20
предприемачеството,
технологии
инвестициите и иновациите
ПРИОРИТЕТ 2.
Подкрепа за активиране на общинската икономика чрез развитие на селско стопанството и туризма.
Създаване на условия за
Специфична цел 2.1.
Стимулиране развитието на биологично земеделие и
селското и горско стопанство.
прилагане на
Общинска
високотехнологично
неприложимо
Брой
администрация, ДГС,
На 2 год.
селско стопанство
ДФЗ
Поддържане и
съхраняване на горските
ресурси чрез залесяване
Специфична цел 2.2.
Подобряване на
Насърчаване развитието на
туристическата
Общинска
неприложимо
икономическия сектор чрез
инфраструктура –
Брой
На 2 год.
администрация
развитие на туризма
екопътеки, велоалеи и
др.

5
стр. 21

1 сграда
31 филми
стр. 21- 22
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНАТА И УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ,
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТ 3.
Подобряване на условията за осъществяване на система от качествени образователни и възпитателни дейности в учебните и детски заведения,
които да изграждат личността на детето и на младия човек и да създават предпоставки за по- нататъшното му самостоятелно развитие и
адаптиране на българското образование към европейските образователни системи и структури.
Създаване на условия за
Специфична цел 3.1.
Превръщане на детските и качествено образование,
Общинска
5
учебни заведения в желана
чрез подобряване на
администрация,
Брой
ежегодно
неприложимо институции
територия
за
личностно
материалнодържавни структури и
стр. 22
развитие
на
децата
и
техническата база
учебни заведения
учениците.
Създаване на условия за
Специфична цел 3.2.
Общинска
Повишаване на ефективността
равен достъп до
3
администрация,
на образователната система
качествено и
Брой
ежегодно
неприложимо институции
държавни структури и
професионално
стр. 23
учебни заведения
образование
ПРИОРИТЕТ 4.
Разширяване обхвата на социалните услуги и предотвратяване на рисковете за социално изключване
Специфична цел 4.2.
Превенция за деца и семейства
в риск и грижи за деца,
изведени от специализирани
институции

Специфична цел 4.3.
Осигуряване на условия за
развитие
на
децата
с
увреждания, отглеждани в
семейството

Създаване на условия за
превенция срещу
изоставянето на деца в
СИ, повишаване
качеството на
предоставяните
социални дейности и
услуги
Осигуряване на условия
за интегриране и
развитие на деца с
увреждания

Брой

Община; АСП; Д
„СП”

Брой

Община; учебни и
детски заведения;
АСП; Д „СП”; МОН

ежегодно

2
неприложимо институции
стр. 25

ежегодно

4
неприложимо институции
стр. 26
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Специфична цел 4.4.
Да се осигури подкрепа на
Повишаване броя на
уязвимите
семейства
за кампаниите за превенция
превенция
на
рисково на рисково поведение и
поведение и неглижиране на неглижиране на децата
децата
Специфична цел 4.5.
Да се развият алтернативни
социални
услуги
за
Развитие на социални
предоставяне на резидентна
услуги за деца –
грижа в среда, близка до
резидентен тип
семейната за децата, които не
могат да бъдат отглеждани в
семейна среда
Специфична цел 4.6.
Развиване и разширяване на Развитие на мрежата от
мрежата
от
услуги
в
социални услуги в
общността, за осигуряване на
общността на самотно
условия за спокоен и достоен
живеещи стари хора и
живот на самотно живеещи
възрастни хора с
стари хора и възрастни хора с
увреждания
увреждания
Специфична цел 4.7.
Развитие на социални
Осигуряване достъп на старите
услуги за стари хора –
хора до качествена резидентна
резидентен тип и
грижа, в среда близка до
подобряване качеството
домашната,
развиване
и
на предоставяните
разширяване на мрежата от
услуги
услуги резидентен тип
Специфична цел 4.8.
Осигуряване на условия за
Развитие на мрежата от
пълноценен и достоен живот за
социални услуги за хора
хората с увреждания в семейна
с увреждания
среда и разширяване на
мрежата от услуги в общността

Брой

Община; учебни и
детски заведения;
АСП; Д „СП”; МОН;
БЧК; МКБППМН

ежегодно

4
неприложимо институции
стр. 26

Брой

Община; АСП; Д
„СП”; доставчици на
социални услуги;
НПО

ежегодно

неприложимо

1
стр. 27

Брой

Община; АСП; Д
„СП”; НПО;
доставчици на
социални услуги

ежегодно

неприложимо

2
стр. 27

Брой

Община; АСП; Д
„СП”; доставчици на
социални услуги;
НПО

ежегодно

неприложимо

2
стр. 27

Брой

Община; АСП; Д
„СП”; НПО;
доставчици на
социални услуги

ежегодно

неприложимо

4 програми
стр. 28
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Специфична цел 4.9.
Изграждане на алтернативни
социални услуги от резидентен
тип за настаняване на хора с
психични
разстройства
и
осигуряване на възможности да
живеят в среда, близка до
семейната.

Създаване на условия за
подобряване качеството
на живот на хора с
психични разстройства,
чрез предоставяне на
услуги в среда близка до
семейната

Брой

Община; АСП; Д
„СП”; НПО;
доставчици на
социални услуги

Периодично
на две
години

неприложимо

0

ПРИОРИТЕТ 5.
Разработване и утвърждаване на нови типове младежки, спортни и културни дейности за обогатяване живота на местното население и
запазване на културната идентичност
Специфична цел 5.1.
Промяна в поведението и
мирогледа на обществото към
младежките
желания
и
приоритети, ангажиране на
младите хора за изграждане на
Активно участие на
Община; младежки
неприложимо
1 план
лидери,
насърчаване
на
младежите в
Брой
сдружения; народни
ежегодно
стр. 28
диалога между тях, между
обществения живот
читалища; НПО
поколенията и между младежи
от различни етнически групи,
специфични за нашия регион и
съобразени с неограничените
им възможности.
Създаване на условия за
Специфична цел 5.2.
Подобряване на условия за
подобряване
Община; ММС; НПО;
5
физическото
развитие
и физическото развитие и
Брой
учебни и детски
ежегодно
неприложимо институции
дееспособността
на
дееспособността на
заведения
стр. 28
населението.
населението

40
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg

Специфична цел 5.3.
Формиране на творческа памет
и национално самочувствие в
местното население
Специфична цел 5.4.
Финансова осигуреност на
местните културни институти

Специфична цел 5.5.
Разширяване и актуализиране
на материалната база на
културните институти

Създаване на условия за
съхраняване на
творческата памет, на
живото и неживо
културно наследство
Създаване на условия и
възможности за достъп
до програми за
допълнително
финансиране на
културните институти
Създаване на условия за
обогатяване и
разширяване на
материалната база на
културните институти

Брой

Община; МК; народни
читалища; НПО;
учебни и детски
завадения

Брой

Община; МК; народни
читалища; НПО

Брой

Община;МК; народни
читалища; НПО;

ежегодно

13
неприложимо институции
стр. 29

ежегодно

4
неприложимо институции
стр. 32

ежегодно

2
неприложимо институции
стр. 32

ПРИОРИТЕТ 6.
Съхраняване и развитие на човешкия фактор.Подобряване качеството на живот на населението и повишаване на заетостта.
Не се
Специфична цел 6.1.
Повишаване на заетостта
наблюдават
текущо
Коефициент на заетост
%
НСИ
ежегодно
неприложимо
тези
показатели
по общини
стр.33
Специфична цел 6.2
Брой разкрити работни
Държавни и бизнес
4 фирми
Насърчаване за създаване на
Брой
ежегодно
неприложимо
места
структури
стр.33
нови работни места
Създаване на условия и
Специфична цел 6.3.
Повишаване качеството на
възможности за достъп
8
човешките ресурси и постигане
до програми, за
Държавни и бизнес
неприложимо
Брой
ежегодно
институции
на съответствие с изискванията
професионално
структури
стр.33
на пазара на труда.
ориентиране и
предприемачество
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБНОВЯВАНЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА.
ПРИОРИТЕТ 7
Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност
Население с подобрено
Специфична цел 7.1.
Брой
Доизграждане и
водоснабдяване;
232 бр. от
модернизиране на
Население с подобрено
с. Алеково
техническата инфраструктура
третиране на
Брой
65 бр. от
за подобрена свързаност и
отпадъчните води
с. Васил
Общинска
достъпност.
На
2
год.
неприложимо
Левски
Създаване на условия за
администрация
качествен живот чрез
10,585 км.
изграждане на
Км.
стр. 34
качествена и рентабилна
пътна, транспортна
инфраструктура
Подобрени
Специфична цел 7.2.
Информационна свързаност и информационни и
цифровизация
телекомуникационни
услуги
1 проект на
Общинска
Брой
На 2 год.
неприложимо
ОУП
Изготвяне на цифров и
администрация
стр.34
графичен модел на
устройствените планове
на всички населени
места
ПРИОРИТЕТ 8
Опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност
Специфична цел 8.1.
Въвеждане на механизми за
стимулиране на енергийната
ефективност на промишлени и
битови сгради, и съхранение и
преработка на отпадъците с
цел опазване на околната

Съхраняване на
природното наследство и
опазване на природния
ресурс чрез внедряване
на съвременни
технологии в
инфраструктурата

Брой/ (кW)

Общинска
администрация

На 2 год.

4
неприложимо институции
стр.35
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среда.

за
третиране
на
отпадъци и обекти с
въведени
мерки
за
енергийна ефективност и
възобновяеми източници
Повишаване
на
Специфична цел 8.2.
Развитие и благоустрояване на стандарта за обитаване
населените
места
за чрез
изграждане
на
повишаване
стандарта
на кътове за отдих, детски и
обитаване
спортни площадки

Общинска
администрация

Брой

На 2 год.

неприложимо

0

ПРИОРИТЕТ 9
Развитие на териториалното сътрудничество и укрепване на административния капацитет
Специфична цел 9.1.
Създаване на вътрешни и
външни
партньорства
за
развитие на териториалното
сътрудничество.
Специфична цел 9.2.
Подобряване на
административните услуги и
повишаване на
институционалния капацитет

Развитие на между
общинско и
транснационално
сътрудничество

Брой

Общинска
администрация

На 2 год.

неприложимо

1 м/у 2
общини
2 м/у
община,
уч-ще и
НПО
стр.36

Подобряване на адм.
услуги чрез обучения на
служителите

Брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

1
стр.36

Таблица (12)
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТ
Приоритет, специфична
цел, мярка

индикатор

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

/хил. лв.;%,
бр. и др./

Базова
стойност
/Към
началото на
периода/

Целева стойност
/Към края на
периода/

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
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СЪЖИВЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ,ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
РЕСУРСИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ПРИОРИТЕТ 1
Подобряване средата за правене на бизнес
чрез повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес
Въведени нови и
Мярка 1.1.1.
Стимулиране на местното
модерни технологии
3
предприемачество
Брой
Бизнес структури
На 2 год. неприложимо
0
Проведени обучения за
стр.20
предприемачески и
бизнес умения
ПРИОРИТЕТ 2
Подкрепа за активиране на общинската икономика
чрез развитие на селско стопанството и туризма.
Изградени модерни
Мярка 2.1.1.
Разнообразяване
на ферми за биологично
земеделските култури
производство
Общинска
1733,3
Брой/дка
ежегодно неприложимо
администрация, ДФЗ
стр. 21
Засети/засадени площи
с трайни насаждения и
зеленчуци
Производство на
Мярка 2.1.2.
Подпомагане развитието на
екобрикети
устойчиво
и Разширен асортимент
Общинска
Брой
На 2 год. неприложимо
0
високотехнологично селско
администрация ДФЗ
от нови продукти в
стопанство
алтернативното
земеделието
Общинска
Мярка 2.1.3.
235
Балансирано и устойчиво
Залесени площи
дка
администрация
ежегодно неприложимо
стр.21
стопанисване на горите
ДГС
Изградена
Мярка 2.2.1
Изграждане на подходяща
туристическа
инфраструктура
до
инфраструктура –
Общинска
0
Брой
На 2 год. неприложимо
туристически обекти
екопътеки, велоалеи,
администрация, МК
съоръжения за достъп
до туристически обекти
1
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Ремонтирани,
реставрирани културни,
исторически и
туристически обекти
Мярка 2.2.2
Маркетинг на туристически
продукти и услуги.

Нови туристически
услуги

стр.22

Брой

Общинска
администрация

На 2 год.

неприложимо

31 филми
стр.22

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНАТА И УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ, НАСЪРЧАВАНЕ
НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТ 3
Подобряване на условията за осъществяване на система от качествени образователни и възпитателни дейности в учебните и детски заведения,
които да изграждат личността на детето и на младия човек и да създават предпоставки за по- нататъшното му самостоятелно развитие и
адаптиране на българското образование към европейските образователни системи и структури.
Мярка 3.1.1.
Саниран сграден фонд
Изграждане
на
жизнена
0
Общинска
среда в учебните заведения –
Брой
Годишно неприложимо
Обновени спорни
администрация
удобна,
естетична
и
стр.22
площадки и
психологически комфортна.
съоръжения
Мярка 3.1.2.
Модернизиране
на
Ново оборудване,
материално-техническата
Общинска
8
съобразено с
Брой
Годишно неприложимо
база,
съобразно
администрация
стр. 23
европейските стандарти
общоприетите
европейски
стандарти
Създадени извънкласни
Мярка 3.2.1.
5
Осигуряване на равен достъп
дейности
до качествено образование,
Общинска
Брой
Годишно неприложимо
223
съобразено с изискванията на
администрация
Брой мотивирани
българската и европейска
родители
стр.23
образователна система
Мярка 3.2.2.
Подобряване на качеството Обучени педагогически
Общинска
19
Брой
Годишно неприложимо
на образователния процес и
специалисти
администрация
стр.24
стимулиране на деца и
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ученици с изявени дарби
Мярка 3.2.3
Разширяване възможностите
на
образователните
институции за участие в
европейски
образователни
проекти

Брой изградени
партньорства

Брой

Общинска
администрация

Годишно

неприложимо

стр.25

ПРИОРИТЕТ 4
Разширяване обхвата на социалните услуги и предотвратяване на рисковете за социално изключване
Мярка 4.3.1.
Подкрепа за родителите за
отглеждане на децата с
увреждания в семейството

Брой родители,
ползващи услуги в
домашна среда

Мярка 4.3.2.
Осигуряване на възможности
за качествено интегрирано
образование на деца с
увреждания.

Брой осигурени
помощни средства на
деца с увреждания
Брой педагогически
кадри, преминали
квалификационни
курсове за работа с
деца с увреждания

Мярка 4.4.1
Програми за превенция на
рисково поведение при деца
и младежи

Брой

Д „СП”; общинска
администрация;
НПО; доставчици на
социални услуги

ежегодно

неприложимо

5
стр.25

Брой

Д „СП”; МЗ

ежегодно

неприложимо

8
стр.25

ежегодно

неприложимо

3
стр.26

ежегодно

неприложимо

0
стр.25

ежегодно

неприложимо

4
стр.26

ежегодно

неприложимо

8
стр.26

Брой

Брой деца с
увреждания, завършили
степен на образование

Брой

Брой програми и
кампании за превенция
на рисково поведение

Брой

Брой проведени
информационни

Брой

Учебни и детски
заведения; Д „СП”;
общинска
администрация;
Ресурсен център
Учебни и детски
заведения; Д „СП”;
общинска
администрация;
Ресурсен център
Учебни и детски
заведения; Д „СП”;
общинска
администрация; РУП;
МКБППМН
БЧК; учебни
заведения; Д „СП”;
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кампании за
инфекциозни
заболявания, предавани
по полов път
Мярка 4.4.2.
Подкрепа за преодоляване на
последиците от рисковото
поведение при децата и
младежите
Мярка 4.6.1.
Предоставяне на
услуга
домашен социален патронаж
във всички населени места
на общината.
Мярка 4.6.3.
Разширяване капацитета на
обществена трапезария
Мярка 4.7.1.
Осигуряване на резидентна
грижа за самотно живеещи
възрастни
хора
и
предотвратяване
настаняването
им
в
специализирана институция.

Брой деца с рисково
поведение получили
подкрепа

Брой включени нови
потребители

Брой лица, обхванати в
трапезарията

Брой възрастни хора,
ползващи резидентен
тип услуга

общинска
администрация;

Брой

МКБППМН; РУП;
учебни и детски
заведения; О „ЗД”;
общинска
администрация;

ежегодно

неприложимо

8
стр.26

Брой

общинска
администрация;
доставчик на
социални услуги

ежегодно

23

0

Брой

общинска
администрация; Д
„СП”; доставчик на
социални услуги

ежегодно

64

74
стр.27

Брой

общинска
администрация; Д
„СП”; ДСХ; ЦНСТ

ежегодно

64

32
стр.27

ПРИОРИТЕТ 5
Разработване и утвърждаване на нови типове младежки, спортни и културни дейности
за обогатяване живота на местното население и запазване на културната идентичност
Мярка 5.2.2.
Мотивиране на населението
за водене на здравословен
начин на живот чрез масов
спорт

Брой организирани
прояви за масов спорт

Брой

общинска
администрация;
НПО; спортни
клубове

годишно

неприложимо

9
стр.29
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Мярка 5.4.1.
Използване
на
възможностите
на
оперативните програми и
други такива като механизъм
за
допълнително
финансиране на културните
институти
Мярка 5.5.1.
Създаване на достъпна среда
до културните институции за
всички граждани и гости на
Общината
Мярка 5.5.2.
Разработване на
стратегически документи за
утвърждаване на Алфатар
като център със запазено
живо културно наследство и
превръщането му в
атрактивен обект за
демонстрационен
етнографски туризъм.

Отделени средства за
изграждане на
информационна мрежа
в културните
институции

Изградена достъпна
архитектурна среда

Изготвени
стратегически
документи

брой

Читалища; НПО
общинска
администрация

На 2
години

неприложимо

0
стр. 32

брой

Общинска
администрация;
читалищни
настоятелства

ежегодно

неприложимо

0

брой

Общинска
администрация;
читалищни
настоятелства

ежегодно

неприложимо

0
стр.32

ПРИОРИТЕТ 6
Съхраняване и развитие на човешкия фактор. Подобряване качеството на живот на населението и повишаване на заетостта.
Мярка 6.1.1.
Насърчаване на младежката
заетост
Мярка 6.1.2.
Насърчаване на трудовата
активност и социалното
включване
групи
в
неравностойно положение

Наети млади лица

брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

10
стр.33

Обучени лица

брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

0
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Мярка 6.1.3.
Интегриране
на
маргинализираните
общности в обществения
живот
Мярка 6.3.1.
Повишаване
на
професионалните умения и
квалификацията
на
работната сила

Обучени лица

брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

0

Обучени лица

брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

15
стр.33

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБНОВЯВАНЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПРИОРИТЕТ 7
Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност
Мярка7.1.1.
Доизграждане,развитие
и Ремонтирана/реконстру
Общинска
2,366
Км.
На 2 год. неприложимо
модернизация
на
пътна ирана пътна мрежа в км
администрация
стр. 34
инфраструктура
доизградена
Мярка 7.1.2.
Изграждане на нова и канализационна мрежа
8,219
реконструкция
на
и реконструирана
стр.34
съществуваща
водопроводна мрежа
водоснабдителна
и
Общинска
Бр./Км.
На 2 год. неприложимо
канализационна
администрация
Подменени съоръжения
мрежа,ефективно използване
2
на водопроводните
и управление на снабдителна
стр.34
системи
инфраструктура,свързана с
добиване и доставяне на вода
Мярка 7.2.1.
Изградени зони със
Подобряване качеството и
Общинска
свободен достъп до
брой
На 2 год. неприложимо
0
обхвата
на
администрация
Wi-Fi интернет
телекомуникациите
Изготвени
Общинска
1 проектно
Мярка 7.2.2.
брой
На 2 год. неприложимо
Комплексно планиране и
стратегически
администрация
предложение
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устройство на територията

документи
Изготвен цифров и
графичен модел

Мярка 8.1.1.
Осигуряване на ефективно
управление на отпадъците и
въвеждане на нови
технологии за третиране на
биоразградими отпадъци
Мярка 8.1.2.
Подобряване на енергийната
ефективност и насърчаване
използването на
възобновяеми енергийни
източници
Мярка 8.2.1
Изграждане на нови
съоръжения за спорт и отдих

стр.34

ПРИОРИТЕТ 8
Опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност
Изградена система
за компостиране
Общинска
Ремонтирани водоеми
брой
ежегодно неприложимо
администрация
Изградена площадка за
строителни отпадъци
Въведени мерки за
енергийна ефективност

4
брой

Обучени служители
Изградена детска
площадка
Изградена спортна
площадка
Изградени кътове за
отдих

0

брой

Общинска
администрация

ежегодно

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо
2
стр.35

неприложимо

0

ПРИОРИТЕТ 9
Развитие на териториалното сътрудничество и укрепване на административния капацитет
Мярка 9.1.1.
Създаване
на
нови
партньорства
Мярка 9.2.1
Повишаване
на
административния капацитет

Създадени
партньорства

брой

Общинска
администрация

На 2 год.

неприложимо

3
стр.36

Обучени общински
служители и съветници

брой

Общинска
администрация

ежегодно

неприложимо

1
стр.36
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ІV. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в
т. ч.:
1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни.
Орган за наблюдение на общинския план за развитие, съгласно ППЗРР е общинският съвет, а
кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. В
процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие общинският съвет осигурява
участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за
развитие.
2. Механизмите, които са използвани в процеса на събиране на информация са:
В процеса на събиране и анализ на информация за Доклада е използвана информация от Отчета
за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2015 година, от Отчета за изпълнение на
,,Програма за управление на Община Алфатар, мандат 2011 – 2015” за 2015 година; информация от
директорите на учебните и детските заведения, информация от бюджетните звена и структурните
звена на държавните институции, информация от бизнеса, НПО и др. Данните, за които е предвидено
да се получат от Националния статистически институт (НСИ), са взети от други източници, тъй като
към момента НСИ все още не разполага с актуални данни за 2015 г. или част от показателите не се
наблюдават текущо по общини.
3. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми
Забавяне на Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. и ПРСР пречи да
бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския план за развитие може да се
отбележи и липсата на голям обем средства и амортизацията на инфраструктурата на територията на
общината, подобряването на състоянието на която пък от друга страна изисква значителен обем от
средства.
Липса на стопански субекти, отворени към създаване на публично – частно партньорство за
реализацията на мащабни проекти.
При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проектни предложения и
дейности, които допринасят едновременно за реализирането на повече от една мярка, специфична цел
и приоритет. В процеса на отчитане това води до припокриване на дейности и средства.
За част от индикаторите липсва статистическа информация или такава от други достоверни
източници (официални анализи, изследвания, проучвания и т.н.), поради което не могат да бъдат
отчетени.
4. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие
Общинският план за развитие на община Алфатар 2014-2020 е публикуван на официалния сайт
на община Алфатар http://www.alfatar.egov.bg. Там ще бъде публикуван и Годишния доклад за
изпълнение на плана за 2015 година и гражданите ще могат да получат необходимата им информация.
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР,
обществеността получава и от публикациите в местното печатно издание, от организираните
пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на проекти. В сайта системно
се отразява информация за процеса на реализация на проектите. Всеки един от одобрените за
финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, което е
задължително условие на самите Оперативни програми.
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На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински дълг във връзка
с реализацията на проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ.
Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на
разходите и възстановяването им от Управляващите органи на оперативните програми.
Използват се и общите събрания с населението, свързани със задълженията на общината по
Закона за публичните финанси - публично обсъждане на проекта на Бюджета на общината за
следващата година, както и тези, свързани с отчета за касовото изпълнение на бюджета за
предходната година.
Всяко проектно предложение предварително се предоставя за обсъждане и съгласуване в
Общински съвет Алфатар и след определянето му, като значимо и приоритетно за общината стартира
неговото изготвяне, за което населението на общината се информира чрез местното печатно издание .
5. Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината
Общинският план за развитие на община Алфатар (ОПР) е средносрочен стратегически
документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020
г. Той е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика
за развитие на общината през периода 2014-2020 г. Законът за регионално развитие (ЗРР) е основа за
разработване на плана.
С реализиране на разработените в плана за развитие на община Алфатар главни стратегически
цели и приоритети ще се постигнат следните резултати:
 Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на
инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт;
 Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със специална
грижа към младите хора – задържане на младежите за живот и работа в общината след
завършена степен на образование.
 Подобряване на жизнената среда – по-добра вътрешна свързаност между населените места в
общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на
природното богатство и културно-историческото наследство.
6. Мерките за прилагане принципа на партньорство
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-вече в областта на
реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален допустим партньор.
Това са предимно проекти в областта на развитие на социалните услуги, като и тези за изпълнение на
младежките дейности и спорта, културните мероприятия, реализирането на мерки за енергийна
ефективност и др.
7. Резултатите от извършени оценки към края на съответната година
Този доклад е изготвен в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното
развитие и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Целта е да осигури актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014-2020
през 2015 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение
на заложените цели.

V.

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението

През отчетната година Общинската администрация следи за предоставените възможности за
кандидатстване с проекти, за привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми
и донорски организации, които биха могли да финансират отделни дейности и проекти, което да
доведе до по-високи резултати и постигане целите на ОПР. Тъй като не бяха одобрени Оперативните
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програми за програмен период 2014-2020, срещнахме трудности за изпълнение на заложените
специфичните цели и приоритети, с което се ограничиха възможностите на общината за
кандидатстване с проекти.
Намален бизнес интерес за нови инвестиции в града и общината.
За постигане на по-високи резултати е необходимо насърчаване и подобряване на публичночастното партньорство, по-добра комуникация и координация с местните представители на бизнеса и
НПО.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
2014-2020 през 2015 година е одобрен с Решение № 78, Протокол № 006/28.03.2016 г. на ОбС –
Алфатар.

ЕЛИС ТАЛЯТ
Председател на ОбС - Алфатар
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