
 

 
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

   7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№ 6 
тел. 086 811 634 

 

О Т Ч Е Т 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АЛФАТАР 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

КМЕТОВЕ И ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР . 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА представям на Вашето внимание за 

разглеждане и одобрение отчета за работата на ОбС за периода 01.01.2013 г. – 

30.06.2013 г. 

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г. – 30.06.2013г. ОбС СВИКА 6 РЕДОВНИ 

ЗАСЕДАНИЯ. 

 

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет прие 72 

решения както следва: 

 

РЕШЕНИЕ № 161 

1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 162 

1. Прие информацията за състоянието на престъпността, борбата с нея, 

разкриването на криминални престъпления и работата на служителите от 

Националната полиция през 2012г. на територията на Община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 163 

1. Даде право на Кмета на Община Алфатар да сключи договор за дарение на 

гориво до 150 литра на месец на ОД на МВР гр. Силистра за нуждите на служебен 

автомобил РУП Силистра, обслужващ територията на Община Алфатар, от които 30 

литра от бюджета на ОбС Алфатар. 

2. Определи лимит на допълнителното гориво в размер до 150 литра на месец, от 

които 30 литра от бюджета на ОбС Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 164 

1. Прие „План-сметка на такса „Битови отпадъци” за 2013 година на Община 

Алфатар”. 

РЕШЕНИЕ № 165 

1. Отмени приетата с Решение № 284/29.08.2007 г. на Общински съвет 

гр.Алфатар Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Алфатар и изменяна и допълвана с Протокол № 8, Решение № 46 от 



28.03.2008г. ; Протокол № 9, Решение № 59 от 26.05.2008г.; Протокол № 13, Решение 

№ 94 от 26.09.2008г. ; Протокол № 14, Решение № 101 от 31.10.2008г.; Протокол 

№16, решение 118 от 20.12.2008г.; Протокол №20, решение 155 от 24.04.2009г. ; 

Протокол №26, решение 191 от 27.11.2009г.; Протокол №29, решение №214 от 

26.02.2010г.; Протокол №31, решение №231 от 30.04.2010г. протокол №36, решение 

№263 от 09.09.2010 г.;  Протокол №40, решение №288 от 28.01.2011г. и Протокол 

№04, решение №025/29.12.2011 г. 

2. ПРИЕ НОВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР. 

3. Възложи на кмета на общината да извършва контрол по изпълнението на 

наредбата. 

РЕШЕНИЕ № 166 

1. Одобри извършените разходи за командировки в страната на Председателя на 

ОбС - г-жа Златка Питакова за четвъртото тримесечие на 2012 г., съгласно 

Приложение №2. 

РЕШЕНИЕ № 167 

1. Одобри извършените разходи за командировки в страната на Кмета на 

Община Алфатар – г-жа Йорданка Узунска за четвъртото тримесечие на 2012 г., 

съгласно Приложение №1. 

РЕШЕНИЕ № 168 

1. Прие отчета на кмета за състоянието на общинския фонд”Пасища и мери” и за 

резултатите от нейното управление. 

2. Прие годишен план за ползване на земеделските имоти от общинския фонд 

”Пасища и мери”. 

3. Определи за 2013г. годишен наем за декар за предоставени за ползване площи 

от общинския фонд през 2013г. 

4. Минимално определени постоянно затревени площи (пасища, мери) при 

пасищно и оборно пасищно отглеждане на животни през 2013г. от рода на ЕРД, ДРД 

и еднокопитни в декари. 

РЕШЕНИЕ № 169 

1. Прие „Промени в Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита 

извън общински фонд „Гори”. 

РЕШЕНИЕ № 170 

1. Прие отчета за дейността на ОбС Алфатар за периода 01.07.2012г. - 

31.12.2012г. 

РЕШЕНИЕ № 171 

1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 172 

1. Прие Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2012г.  

РЕШЕНИЕ № 173 

1. Прие „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА 

АЛФАТАР ПРЕЗ 2013г.” 

РЕШЕНИЕ № 174 

1. Прие уточнения годишен план на бюджета към 31.12.2012 г. по прихода и 

разхода по функции. 

2. Прие отчета за касово изпълнение на бюджета за 2012 г. на Община Алфатар. 



3. Прие отчета за изпълнение на ИБСФ-3 – КСФ за 2012г. / съгласно Табл.5/. 

4. Прие отчета за капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 160688 лв., 

съгласно Приложение №1. 

5. Прие отчета за състоянието на общинския дълг по видове за 2012г., съгласно 

Приложения № 2 и № 3. 

РЕШЕНИЕ № 175 

1. Прие бюджета на общината за 2013 год. по пълна бюджетна класификация. 

2. Утвърди първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни 

показатели, както и по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение №2 към 

ФО –1/20.01.2013 г. на МФ. 

3. Прие Поименния списък на капиталови разходи за 2013 г. В размер на  

185 499 лв. По обекти и източници на финансиране,  съгласно /Прилож. №5/, 

4. Определи Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община 

Алфатар и приема техните бюджети. 

5. Утвърди бюджета на общинския съвет в размер на 48 454 лв. 

6. Прие План – сметките на ИБСФ – 3 за 2013 год. 

7. Прие разчета на целевите разходи. 

8. Прие лимити за разходи. 

9. Утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разходи през 2013 г.. 

10. Утвърди разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел – 

читалищата на територията на общината в размер на 78 388 лв. 

11. Упълномощи кмета на общината да договори условията за ползване на 

средствата. 

12. Определи максималния размер на дълга. 

13. Определи числеността на персонала, средните брутни работни  и средствата 

за РЗ /за местни дейности/, както и средствата за РЗ за делегираните от държавата 

дейности/ без звената от системата на народната просвета. 

14. Определи просрочени вземания в размер на 160 086 лв.,  от които  40 000 лв. 

Следва да бъдат събрани през 2013 г. 

15. Възложи на кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства 

по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

16. Даде съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 

финансиране на проекти по ОП да се покрива от временни  безлихвени заеми от 

бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от 

Управляващия орган. 

17. При спазване общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 

доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено 

друго, предоставя следните правомощия на кмета ( чл.27от ЗОБ): 

18. Възложи на кмета на общината: 

18.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на 

дарителите и донора; 

18.2. Да информира тримесечно общинския съвет за вида, размера и 

причините за просрочените вземания и задължения и да предложи мерки за тяхното 

намаляване и ликвидиране.  



18.3. Да определи конкретните права и задължения  на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

18.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и 

субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

разписани правила по актуализираната Системата за финансово управление и контрол и 

утвърдените антикризисни мерки в общината; 

18.5. При възникване на  временен недостиг на средства за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

19. Разходването на бюджетни средства / без целевите/ се осъществява при 

съблюдаване на приоритетите: 

19.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите 

за трудови възнаграждения са приоритетни; 

19.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

за трудови разходи; за разходи по проекти финансирани със средства от ЕС; за разходи, 

свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни 

сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление вода и неотложни текущи ремонти и за 

покриване на просрочени задължения, ако бъдат натрупани такива. 

20. Задължи ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 

общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.03.2013 г. конкретни мерки 

за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет. 

РЕШЕНИЕ № 176 

1. Даде съгласие да бъде извършена сеч в общински гори, съгласно одобрения 

ЛУП 2011-2021 на следните ОТДЕЛИ/ПОДОТДЕЛИ: 

А.)ТОПОЛОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ. 

Б.)АКАЦИЕВИ НАСАЖДЕНИЯ. 

2. Възложи на кмета на Общината да извърши  подготвителни действия  на 

процедура  по  възлагане на извършване на сеч  в отдели/подотдели по т.1 , съгласно 

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 

2011г- Издадена от Министерството на земеделието и храните) и да изготви  проект 

на годишен план на  одобрените отдели, маркиране на същите за изясняване на 

реално съществуващата на терена маса(кубатура). 

РЕШЕНИЕ № 177 

1. Предостави под наем 65 м
2
 от терен общинска собственост, върху които има 

построено заведение Кафе-аперитив „Бор“, собственост на ЕТ „ЧЕДИТА-ЧАВДАР 

ЧЕНЕВ“ ЕИК 40058367, представляващи част от имот с идентификатор 

00415.501.848, целият с площ от 4120 м
2
, АОС (ч) №352 от 03.05.2012г., за срок от 3 

(три) години. 

2. Възложи на Кмета на община Алфатар да издаде заповед, сключи договор и 

предаде имота. 

РЕШЕНИЕ № 178 

1. Утвърждава жилищните имоти, общинска частна собственост по 

предназначение през 2013 год. 

РЕШЕНИЕ № 179 

1. Даде съгласие за предоставяне под наем имот общинска собственост, намиращ 

се в гр. Алфатар, ул. ”Хан Аспарух” №79, бл. “Тервел”, ет. 4, ап.11 (АОС (ч) 



№378/06.02.2013 г.) за пребиваване на обслужващият персонал на главна станция на 

КТ „ЮНИЪН НЕТЛЪК” ООД, ЕИК 1246095009, седалище и адрес на управление 

гр.Добрич, ул. “ХАЙДУТ ПЕЙО“ №7, с управител Алекси Василев Алексиев, за срок 

от 3 /три/години. 

2. Възложи на Кмета на община Алфатар да издаде заповед и сключи договор за 

наем. 

РЕШЕНИЕ № 180 

1. Прие Отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Алфатар, 

мандат 2011 - 2015 за 2012 година. 

РЕШЕНИЕ № 181 

1. Прие Наредба за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на 

територията на Община Алфатар. 

2. Възложи на Кмета на Община Алфатар да предприеме последващите съгласно 

наредбата действия. 

РЕШЕНИЕ № 182 

1. Прие отчета за дейността на МКБППМН през 2012 година. 

РЕШЕНИЕ № 183 

1. Прие отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда в 

Община Алфатар през 2012 г. 

РЕШЕНИЕ № 184 

1. Прие „Общински план за действие в изпълнение на областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014 г.). 

РЕШЕНИЕ № 185 

1. Прие дългосрочна План – програма на Община Алфатар за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2020 година. 

РЕШЕНИЕ № 186 

1. Измени Решение №220 в протокол № 30 от 26.03.2010г. като: Освобождава г-

жа Йорданка Узунска от представител на общината в дружество”АЛФА ТОК”ООД. 

2. Избира представител на общината в дружество „АЛФА ТОК”ООД гр. 

Алфатар, лицето: Марин Тодоров Пейчинов. 

НЕ ПРИЕ РЕШЕНИЕ № 187 

1. Отменя свое решение № 337 от 25.08.2011г., вписано в протокол №47 от 

заседание на ОбС проведено на 25.08.2011г. 

2. Изменя и допълни решение №281 от 28.01.2011г. на ОбС Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 188 

1. Прие отчета за работата на общинска администрация Алфатар по изпълнение 

на решенията на ОбС – Алфатар за месеците - декември 2012 и януари 2013 година. 

РЕШЕНИЕ № 189 

1. Одобри „ПУП– Парцеларен план- Окончателен проект за обект: „Кабелно 

захранване на „Фотоволтаична централа за добив и транспортиране на ел.енергия от 

ВЕИ”- УПИ № ХІV- 201, кв.3 по регулационния план на с.Кутловица, община 

Алфатар, с възложител: „СКАЙ ЕНЕРДЖИ” ООД по заявление с вх. 

№060/23.01.2013год., за УПИ № ХІV- 201, кв.3 по регулационния план на 

с.Кутловица, община Алфатар и ПИ № 019028 - общинска публична собственост - 

пасище, мера по КВС на с. Кутловица. 

РЕШЕНИЕ № 190 



1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 191 

1. Прие отчетите по Програма за развитие на читалищната дейност в през 2012 г. 

на НЧ„Йордан Йовков-1894 г.“ гр. Алфатар, НЧ„Ведрина-1948 г.“ гр. Алфатар, 

НЧ„Успех-1942 г.“ с. Цар Асен, НЧ„Н. Й. Вапцаров-1947 г.“ с. Чуковец, 

НЧ„Пробуда-1910 г.“ с. Алеково, НЧ„Светлина-2005 г.“ с. Бистра, НЧ„ Г. С. 

Раковски-1941 г.“ с. Васил Левски и НЧ”Развитие-1995 г.“с. Кутловица. 

РЕШЕНИЕ № 192 

1. Прие Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 

2014 година с направените промени. 

2. Възложи на Кмета на Община Алфатар да осигури необходимите ресурси за 

изпълнение на плана. 

РЕШЕНИЕ № 193 

1. Прие Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2013 

година с направените допълнения. 

2. Възложи на кмета на общината да осигури 1000 лв. за финансиране на 

програмата. 

РЕШЕНИЕ № 194 

1. Одобри годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2012г. на 

общинския план за развитие на община Алфатар за периода 2007 – 2013 г. с 

направените допълнения. 

РЕШЕНИЕ № 195 

1. Прие Отчет за изпълнение на Плана за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за 2013-2016 година, за 2012 година. 

РЕШЕНИЕ № 196 

1. Прие информация за земеделски имоти – общинска собственост в землището 

на община Алфатар, област Силистра представена в Приложения №1, № 2 и № 3. 

РЕШЕНИЕ № 197 

1. Прекрати договор №111/23.04.2012г. сключен между Община Алфатар и Диян 

Мариянов Димитров по взаимно съгласие. 

2. Възложи на Кмета на Община Алфатар да предприеме последващите действия 

съгласно законодателството на Република България. 

РЕШЕНИЕ № 198 

1. Даде съгласие да бъде извършена промяна местоположението на недвижимия 

имот - полски път 101105 в местността „Братила”, в землището на с.Васил Левски – 

било: граници на полски път - имоти; №002041,; №002012; №101102; №300017 и 

№002009 става: граници на полски път - имоти №002014; № 101102; №002041, и 

№002009. 

2. Даде съгласие за провеждане на процедурата по изменение на парцеларния 

план за разликата в площта на недвижимия имот - полски път 101105 в местността 

„Братила” в землището на с. Васил Левски в полза на Общината Алфатар. 

3. Даде съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на 

собственост. 

4. Разходите по изготвяне и изменение на парцеларния план и оценката от 

лицензиран оценител да са за сметка на Стрелец 99”ЕООД”с ЕИК 118572508. 

5. Възложи на кмета на Община Алфатар да реализира процедурата и да 

подпише предварителен договор. 



РЕШЕНИЕ № 199 

1. Отмени т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.3 от Решение №063/30.04.2004г., взето по протокол 

№ 9/2004г. на Общински съвет гр. Алфатар. 

2. Предостави на СДРУЖЕНИЕ„НАДЕЖДА-2008” с адрес гр. Алфатар 

ул.”Йордан Петров”№ 11 за безвъзмездно управление и стопанисване за срок от 10 

години за ползване имот находящ се в гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров”№9, АОС 

№49/20.11.1997г., с предназначение за осъществяване на културно масова и социална 

дейност на инвалидите и пенсионерите от гр. Алфатар. 

3. Предостави на СДРУЖЕНИЕ „ НАДЕЖДА - 2008 ” с адрес гр. Алфатар 

ул.”Йордан Петров”№ 11 безвъзмездно за срок от 10 години за ползване имот 

находящ се в гр. Алфатар, ул.”Веселин Ханчев”№ 11 АОС№142/16.04.2003г с 

предназначение за осъществяване на културно масова и социална дейност на 

инвалидите и пенсионерите от гр. Алфатар с предназначение за осъществяване на 

културно масова и социална дейност на инвалидите и пенсионерите от гр. Алфатар. 

4. Възложи на кмета на общината да издаде заповед за предоставяне на 

посочените по-горе имоти в едно с построените в тях сгради. 

РЕШЕНИЕ № 200 

1. Учреди на Грета Димитрова Карачевийска–Георгиева гр. Силистра, ул. „Алеко 

Константинов„ № 1 възмездно право на ползване на част от поземлен имот с 

идентификатор №. 00415.168.12  местност „Чолаков чаир ” АОС 286/27.01.2011г. в 

землището на гр.Алфатар, в размер на 1,000(един) дка. за устройване на постоянен 

пчелин за срок от 10 години. 

2. Размерът на годишния наем се определя съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8 от Наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Алфатар, приета с Решение № 165/25.01.2013 г. на Общински 

съвет – Алфатар. 

3.Възложи на кмета на община Алфатар да определи местонахождението на 

място за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 

№.00415.168.12 и обособяването му като отделен поземлен имот - като разходите да 

са за сметка на общината. 

4. Възложи на кмета на община Алфатар да сключи договор за ползване. 

РЕШЕНИЕ № 201 

1. Даде съгласие за изграждане на две пътни неравности и направа на една 

пешеходна пътека по път от РПМ-111 - 207 Тервел-Алеково–Алфатар в населено 

място с. Алеково. 

РЕШЕНИЕ № 202 

1. Включи в годишната програма следният имот частна общинска собственост - 

4 (четири) м
2
 част от последната стълбищна площадка в бл.“Тервел”, ул.”Хан 

Аспарух” №79, гр. Алфатар (АОС(ч) №371/06.02.2013 г.) за монтиране и използване 

на телекомуникационни съоръжения. 

2. Даде съгласие за предоставяне под наем на 4 (четири) м
2
 част от последната 

стълбищна площадка в бл.“Тервел”, ул.”Хан Аспарух” №79, гр. Алфатар (АОС(ч) 

№371/06.02.2013 г.) за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, 

чрез търг с явно наддаване за срок от 10 години. 

3. Възложи на Кмета на община Алфатар да организира и проведе съответната 

процедура за отдаване под наем и сключи договор. 

РЕШЕНИЕ № 203 



1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 204 

1. Променя следните комисии: 

Било: 2. Постоянна комисия: “Здравеопазване, Социални дейности, Трудова 

заетост, Икономика, Околна среда, Предложения на гражданите, Етноси.” 

Членове: 

2. Хюлия Мехмедалиева 

4. Постоянна комисия” Общинска собственост, Устройство на 

територията, Пътна и селска мрежа, Благоустройство.” 

Членове: 

3. Хюлия Мехмедалиева 

Става: 2. Постоянна комисия: “Здравеопазване, Социални дейности, Трудова 

заетост, Икономика, Околна среда, Предложения на гражданите, Етноси.” 

Членове: 

2. Тюркян Мехмед  

4. Постоянна комисия” Общинска собственост, Устройство на 

територията, Пътна и селска мрежа, Благоустройство.” 

Членове: 

3. Тюркян Мехмед 

РЕШЕНИЕ № 205 

1. Одобри извършените разходи за командировки в страната на Председателя на 

ОбС Алфатар – г-жа Златка Питакова за първото тримесечие на 2013 г., съгласно 

Приложение № 2. 

РЕШЕНИЕ № 206 

1. Одобри извършените разходи за командировки в страната на Кмета на 

Община Алфатар – г-жа Йорданка Узунска за първото тримесечие на 2013 г., 

съгласно Приложение № 1. 

РЕШЕНИЕ № 207 

1. Прие актуализиране на поименния списък на пътуващите специалисти, 

утвърден в т. 9 от Решение № 175/26.02.2013 г. на ОбС Алфатар, както следва: 

ОУ„Христо Ботев“ гр. Алфатар 

т. 11. Венцислав Красимиров Иванов – специалист „логопед“ – Силистра – 

Алфатар – Силистра; 

РЕШЕНИЕ № 208 

1. Прие актуализиране на поименния списък на пътуващите специалисти, 

утвърден в т. 9 от Решение № 175/26.02.2013 г. на ОбС Алфатар, както следва: 

ЦДГ„Щастливо детство“ гр. Алфатар 

т. 1. Било: Любов Василевна Тотева – директор – Силистра – Алфатар – 

Силистра; 

Става: Росица Петкова Иванова – директор – Силистра – Алфатар – 

Силистра; 

т. 7. Тезгюл Хюсеин Мешели - директор -Силистра -Алфатар -Силистра; 

РЕШЕНИЕ № 209 

1. Прие измененията и допълненията в Наредба за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг в 

Община Алфатар. 



2. Възложи на кмета на общината да извършва контрол по изпълнението на 

наредбата. 

РЕШЕНИЕ № 210 

1. Прие измененията и допълненията на Наредба за управление на общинския 

дълг на Община Алфатар. 

2. Възложи на кмета на общината да извършва контрол по изпълнението на 

наредбата. 

РЕШЕНИЕ № 211 

1. Даде съгласие за отказ на собственост на имоти, които са собственост на 

физически лица съгласно Приложение № 1, намиращи се в поземлен имот с №019010 

АОС(п) № 22/26.02.2013 г. площ 36,320 дка с начин на трайно ползване: Пасище, 

мера и поземлен имот с № 019011 АОС(п) № 23/26.02.2013 г. с площ 63,354 дка с 

начин на трайно ползване: Пасище, мера от Картата на възстановена собственост за 

землището на с. Кутловица. 

2. Възложи на кмета на общината да извърши последващите процедури. 

РЕШЕНИЕ № 212 

1. СЪЗДАВА КЪМ „ТАРИФА - За определяне размера на месечния наем на 

един квадратен метър при предоставяне на помещения и терени от Общината 

Алфатар”. 
 

№ Дейност Помещения в сгради/ 1 

кв.м.   

Терени/ 1 кв.м. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

33 Монтиране на антени и 

съоръжения към тях. 

80,00лв.   

34 Ретласлаторни съоръжения за 

поставяне на антенно - фидерни 

системи, като самостоятелен 

релеен пренос 

  35,00лв. 

35 Електронни 

далекосъобщителни услуги 

3,60 лв.   

 

2. Тарифата е неразделна част от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински съвет Алфатар, с 

Решение №96 от 21.02.2005г. изменения и допълнения с Решение № 47 от 28.03.2008 

г., Решение № 24 от 29.12.2011г., Решение №042/09.03.2012г.). 

РЕШЕНИЕ № 213 

1. Включи в годишната програма следният имот публична общинска собственост 

- язовир /водоем/ намиращ се в землището на с. Цар Асен, община Алфатар, местност 

„ЗЕМНОТО КЪЛБО”, съставляващ  имот № 002095 (нула нула две нула девет пет) по 

плана за земеразделяне, с площ от 22,716 (двадесет и два декара седемстотин и 

шестнадесет кв.м.) дка., АОС(п) № 13 от 12.04.2000 г.. 

2. Даде съгласие, язовир /водоем/ намиращ се в землището на с. Цар Асен, 

община Алфатар, местност „ЗЕМНОТО КЪЛБО”, съставляващ имот №002095 (нула 

нула две нула девет пет) по плана за земеразделяне, с площ от 22,716 (двадесет и два 

декара седемстотин и шестнадесет кв.м.)дка., АОС (п) №13 от 12.04.2000 г., да бъде 



отдаден под наем чрез търг с явно наддаване за срок до 10 (десет) години, с начална 

тръжна цена в размер на 506,00 (петстотин и шест) лева, годишно. 

3. Възложи на кмета на Общината да организира и проведе съответната 

процедура за отдаване под наем и сключи договор. 

РЕШЕНИЕ № 214 

1. Одобри доклада на лицензирания оценител Таньо Танев. 

2. Определи ползването на дървесина от горските територии - общинска 

собственост, в 

Тополови култури отдел/подотдел: № 404 "И", "К", "Л", "М"; с № 405 "К", 

"Л", "М"; № 181 "И", "Л"; 

Акациева култура отдел/подотдел № 272 "Н", № 274 "В-1", "К-1" и №290 

"С", да се осъществи както следва: 

а.) продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване; 

б.) чрез продажба на добита дървесина. да се осъществи по ценоразпис. 

3. Определи обем на дървесината за продажба чрез ценоразпис както следва: 

а.) дървесен вид - акация – 200 пространствен куб.м 

4. Продажба по ценоразпис се извършва от  дървесина от склад както следва: 
 

№ по ред  Сортимент дървесен вид Цена – Лв./куб.м 

1 Дърва за огрев акация 27,00 

Цените са с включен ДДС за пространствен куб.м 

5. Право да закупуват добита дървесина чрез продажба по ценоразпис имат: 

- физически лица с постоянен адрес в общината които не са търговци - за 

лична употреба, без право на продажба: / 

- училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, 

културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба; 

6. Възложи на кмета на община Алфатар да проведе съответните процедури за 

ползване на дървесина - продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно 

наддаване; 

РЕШЕНИЕ № 215 

1. Отмени действието на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета в Община Алфатар за периода 2008-2011 година”. 

2. Прие Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в 

Община Алфатар за периода 2013-2015 година”. 

3. Възложи на Кмета на общината в срок от един месец от приемане на 

Програмата да представи в Общински съвет Алфатар, План за овладяване на 

популацията на безстопанствените животни на територията на Община Алфатар за 

2013 година”. 

РЕШЕНИЕ № 216 

1. Прие Програма за отбелязване на месец Май за „Месец на българския спорт” в 

Община Алфатар – 2013 година, с направените промени. 

РЕШЕНИЕ № 217 

1. Прие Общински план за младежта – 2013 година в Община Алфатар с 

направеното допълнение. 

2. Възложи на кмета на общината изпълнението на Общински план за младежта 

– 2013 година. 

РЕШЕНИЕ № 218 



1. Даде съгласие за изработване на проект за общ устройствен план на община 

Алфатар, съгласно техническо задание за изработване на проект за общ устройствен 

план на общината. 

РЕШЕНИЕ № 219 

1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 220 

1. Прие отчета за работата на общинска администрация Алфатар по изпълнение 

на решенията на ОбС – Алфатар за месеците - февруари 2013 - април 2013 година. 

РЕШЕНИЕ № 221 

1. Включи в годишната програма следните имоти частна общинска собственост 

както следва: 

 - 36 (тридесет и шест) м
2
 част от сграда с идентификатор №00415.502.302.2 и 

6,25 (шест метра и двадесет и пет) м
2
 от общински терен на който е монтирана мачта 

ЖР с височина 22 (двадесет и два) м
2
, намираща се в поземлен имот с идентификатор 

00415.502.302, административен адрес гр.Алфатар, ул. „Олшанка” №8 (АОС(ч) 

№293/30.03.2011 г.) за разполагане на електронно съобщителни съоръжения. 

2. Даде съгласие за предоставяне под наем на 36 (тридесет и шест) м
2
 част от 

сграда с идентификатор №00415.502.302.2 и 6,25 (шест метра и двадесет и пет) м
2
 от 

общински терен, на който е монтирана мачта ЖР с височина 22 (двадесет и два) м
2
, 

намираща се в поземлен имот с идентификатор 00415.502.302, административен 

адрес гр. Алфатар, ул. „Олшанка” №8 (АОС(ч) №293/30.03.2011 г.) за разполагане на 

електронно съобщителни съоръжения, чрез търг с явно наддаване за срок от 10 

години. 

3. Възложи на Кмета на община Алфатар да организира и проведе съответната 

процедура за отдаване под наем и сключи договор. 

НЕ ПРЕ РЕШЕНИЕ № 222  

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за обект, построен по реда 

на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, отменен с Постановление № 500 на Министерски съвет 

от 1997г., получил постоянен градоустройствен статут въз основа на Решение №145/ 

04.07.2001г. на ОбС гр. Алфатар, представляващ сграда с идентификатор 

00415.501.848.5 (нула нула четири едно пет точка пет нула едно точка осем четири 

осем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-73/15.10.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена 

площ 65 кв.м., брой етажи 1 и предназначение: сграда за обществено хранене, в 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Алфатар, ул. 

„Йордан Петров” №11, а именно: поземлен имот с идентификатор 00415.501.848 

(нула нула четири едно пет точка пет нула едно точка осем четири осем), с площ на 

имота– 4120 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин 

на трайно ползване– за друг обществен обект, комплекс, съгласно кадастралната 

карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-73/15.10.2009г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК, при граници на имота по кадастрална карта: имоти 

с идентификатори – 00415.501.850, 00415.501.2140, 00415.501.651, 00415.501.3152, 

00415.501.851, 00415.501.2110, в полза на Чавдар Андреев Ченев, в качеството му на 

едноличен търговец с фирма ЕТ “ ЧЕДИТА – ЧАВДАР ЧЕНЕВ”, представляван от 

Живка Симеонова Желязкова съгласно пълномощно с рег.№ 96/25.05.2004г.. 

2. Одобри определената по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС пазарна оценка на 

правото на строеж по т. 1, като предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя 



цена на разпоредителната сделка в размер на 1274,20 (хиляда двеста седемдесет и 

четири лв. и 20 ст.) лева, без включен ДДС и ДДС в размер на 254,84 (двеста петдесет 

и четири лв. и 84 ст.) лева. 

3. Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара. 

4. Стойността по т. 2, определена като оценка на правото на строеж за 

извършване на разпоредителната сделка, ведно с всички данъци и такси по сделката, 

следва да се внесе и да бъде налична по набирателна сметка на община Алфатар 

преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж и при спазване 

разпоредбата на чл. 38 от НРПУРОИ. 

5. При неплащане на дължимите суми в срока по т. 4, преписката за учредяване 

на право на строеж се прекратява, и изградената в общинския имот сграда, получила 

постоянен градоустройствен статут, следва да се актува като общинска собственост 

на основание чл. 92 от ЗС. 

6. Възложи на кмета на община Алфатар да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

РЕШЕНИЕ № 223 

1. Общински съвет Алфатар, възложи на кметовете по населени места да оказват 

пълно съдействие и достъп до площадите и централните части на населените места 

при провеждане на семейни тържества. 

2. При необходимост, кметовете да осигуряват на ползвателите осветление, вода 

и др. 

РЕШЕНИЕ № 224 

1. ОбС - Алфатар, прие дневен ред за заседанието. 

РЕШЕНИЕ № 225 

1. Определи ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за средищно училище, в което се 

обучават ученици от І до VІІІ клас от следните населени места: с. Алеково, с.Бистра, 

с. Васил Левски, с. Цар Асен и с. Чуковец; 

2. Определи НУ „Отец Паисий” с. Алеково за средищно училище, в което се 

обучават ученици от І до ІV клас от следните населени места: с. Алеково, с. Бистра; 

3. Възложи на кмета на общината в срок до 15 август да изпрати в МОН 

мотивирано предложение за определяне на средищни училища на територията на 

Община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 226 

1. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „Д-р 

Христо Куртев АПМП-ИП” ЕООД, ЕИК: 201601550, с адрес на управление 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, представлявано от д-р 

Христо Лазаров Куртев, следния имот общинска собственост: Част от първи етаж на 

Здравна служба и представляващ – лекарски кабинет № 1 част от чакалня, 

манипулационна, стая за почивка, женска и детска консултация с обща ЗП от 

76,68кв.м. с находящото се в тях обзавеждане и оборудване, намираща се в 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, АОС(ч) 

№12/26.06.2000г. с предназначение за задоволяване на здравните услуги на 

населението в община Алфатар: наемна цена на месец в размер на 59.04(петдесет и 

девет лева и четири стотинки.)лв., без включен ДДС и ДДС в размер на 

11.81(единадесет лева и осемдесет и една.стотинка)лв. 

2. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „Д-р 

Христо Куртев жител на с. Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” 



№58, жилище намиращо се на втори етаж на сградата с 77,50кв.м. намираща се в 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, АОС(ч) 

№12/26.06.2000г с предназначение като ведомствено жилище: наемна цена на месец в 

размер на 36.43(тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки.)лв., без 

включен ДДС и ДДС в размер на 7,29(седем лева и двадесет и девет стотинки.)лв. 

3. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на “Д-р 

Христо Куртев АПМП-ИП” ЕООД, ЕИК: 201601550, с адрес на управление 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, представлявано от д-р 

Христо Лазаров Куртев гараж с ЗП 25.62 кв.м, намиращ се в с. Алеково, община 

Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, АОС(ч) №12/26.06.2000г с предназначение 

транспортно обслужване за и при предоставяне на здравни услуги на населението в 

Община Алфатар: наемна цена на месец в размер на 17.17(седемнадесет лева и 

седемнадесет стотинки.)лв., без включен ДДС и ДДС в размер на 3,43(три лева и 

четиридесет и три стотинки.)лв. 

4. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „Д-р 

Христо Куртев жител на с. Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” 

№58, дворно място с площ от 8670 м
2
, АОС(ч) №12 от 26.06.2000г. наемна цена за 

година в размер на 92,16 (деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки.)лв. 

5. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „Д-р 

Христо Куртев АПМП-ИП” ЕООД, ЕИК: 201601550, с адрес на управление 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, представлявано от д-р 

Христо Лазаров Куртев, следния имот общинска собственост с предназначение за 

задоволяване на здравните услуги на населението в община Алфатар: Част от Здравна 

служба – лекарски кабинет - 16,22 кв.м и чакалня 6,00кв.м с находящото се в тях 

оборудване и обзавеждане, намиращи се в с. Бистра, община Алфатар, кв.14, парцел 

№ 171, АОС(ч) №16/26.06.2000г. наемна цена на месец в размер на 

17.11(седемнадесет лева и единадесет стотинки.)лв., без включен ДДС и ДДС в 

размер на 3,42(три лева и четиридесет и две стотинки.)лв. 

6. Даде съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „Д-р 

Христо Куртев АПМП-ИП” ЕООД, ЕИК: 201601550, с адрес на управление 

с.Алеково, община Алфатар, ул.”Алеко Константинов” № 58, представлявано от д-р 

Христо Лазаров Куртев, следния имот общинска собственост с предназначение за 

задоволяване на здравните услуги на населението в община Алфатар: Здравна служба 

-кабинет за преглед и чакалня  със ЗП от 16 кв.м., намиращи се в с.Кутловица община 

Алфатар, кв.9, пл.№ 167, АОС(п), № 7/10.12.1997г. наемна цена на месец в размер на 

12,32(дванадесет лева и тридесет и две стотинки)лв., без включен ДДС и ДДС в 

размер на 2,46(два лева и четиридесет и шест стотинки)лв. 

7. Възложи на Кмета на община Алфатар да прекрати договори 

№1,2,3/04.01.2005г. между д-р Христо Лазаров Куртев и Община Алфатар. 

8. Възложи на Кмета на община Алфатар да сключи договор и предаде имотите. 

РЕШЕНИЕ № 227 

1. Отмени Решение № 241 от 29.04.2003г. на Общински съвет Алфатар. 

2. Прекрати Договор № 4/02.06.2003г. между Д”Бюро по труда”гр. Дулово и 

община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 228 

1. Отмени Решение № 135 от протокол 019/22.11.2012г. на Общински съвет 

Алфатар - за учредяване възмездно право на ползване на част от поземлен имот с 



идентификатор № 00415.188.506 – публична общинска собственост в местност 

„Пясъка могилите” в землището на гр. Алфатар, в размер на 1,000(един) дка. за 

устройване на постоянен пчелин за срок от 10 години на Пенчо Йорданов Тонев, 

жител на гр. Алфатар”, ул.”Ангел Кънчев ” № 11; 

2. Възложи на кмета на община Алфатар да прекрати започналата процедура. 

РЕШЕНИЕ № 229 

1. Учреди на Пламен Пенчев Тонев, жител на гр. Силистра, ул.”Бачо Киро ” №7 

възмездно право на ползване на част от поземлен имот с идентификатор 

№00415.188.504 – публична общинска собственост в местност „Пясъка могилите” в 

землището на гр. Алфатар, в размер на 1,000 (един) дка. за устройване на постоянен 

пчелин за срок от 10 години  

2. Размерът на годишния наем се определя съгласно чл. 30, ал. 1, т .8 от Наредба 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Алфатар, приета с Решение № 46./18.03.2008 г. на Общински 

съвет – Алфатар. 

3. Възложи на кмета на община Алфатар да определи местонахождението на 

място за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 

00415.188.504 и достъпа до имота. 

4. Разходите за обособяването на парцела като отделен поземлен имот и въвода 

във владение да са за сметка на бюджета на община Алфатар. 

5. Възложи на кмета на община Алфатар да сключи договор за ползване. 

РЕШЕНИЕ № 230 НЕ ПРИЕ. 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел в 

обществено полезна дейност »Футболен клуб-Добруджанец» гр. Алфатар, 

регистрирано с Решение № 755/19.09.2005 г. в СОС ф.д № 381/2005г. върху следните 

земеделски имоти по начин на трайно ползване – ниви: 

А.) Част от Имот № 156022 в местност „Денев дол”, с площ 100,000 дка, АОС 

№79/01.08.2001г. 

Б.) Имот № 037046 в местност «Узунски блок» с площ 14,999 дка, АОС 

№214/16.07.2004г. 

2. Учреденото безвъзмездно право на ползване на посочените по-горе имоти е с 

предназначение за отглеждане на едногодишни полски култури; 

3. Срокът на правото на ползване е за 2 стопански години – до 30.09.2015 г. 

4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за ползване и предаде 

посочените имоти в т. 1 на Председателя на УС на СНЦ «Футболен клуб-

Добруджанец» гр. Алфатар. 

5. Председателя на СНЦ «Футболен клуб-Добруджанец» гр. Алфатар се 

задължава  да предостави финансов отчет в 7/седем/ дневен срок от вземането на 

решението. 

РЕШЕНИЕ № 231 

1. Отложи за разглеждане докладна записка: „Учредяване право на строеж на 

фирма ЕТ „ЧЕДИТА - Чавдар Ченев”, върху имот частна общинска собственост за 

следващо заседание на ОбС, при присъствие на собственика или упълномощено лице 

на фирма ЕТ „ЧЕДИТА - Чавдар Ченев”. 

РЕШЕНИЕ № 232 

1. Даде съгласие за бракуване и предаване на вторични суровини на следните 

ДМА/транспортни средства/, собственост на Община Алфатар: 



 

№ по ред Вид и описание на транспортното средство Регистр. № по ЗДП 

1. Лек автомобил „Нисан Съни” СС0621СС 

2. Лек автомобил „Рено Трафик” - Фургон СС0846СС 

3. Автобус „Кента - Чавдар” 11 МЗ СС2084АК 

4. АТС-59 Инв. № 13 

5. АТС-59Г Инв. № 12 
 

2. Възложи на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

изпълнение на т. 1. 

 

Уважаеми колеги и гости, отбелязвам в отчета присъствието на Общинските 

съветници на заседания на ОбС както следва: 

1. Златка Питакова - 6 заседания; 

2. Марин Пейчинов - 5 заседания; 

3. Янка Господинова - 6 заседания; 

4. Живка Великова - 6 заседания; 

5. Селятин Сабитов - 6 заседания; 

6. Иивелина Миткова-5 заседания; 

7. Росица Иванова - 6 заседания; 

8. Тюркян Мехмед - 4 заседания;по-късно встъпила в длъжност. 

9. Нели Маривова - 6 заседания; 

10. Радка Желева - 6 заседания; 

11. Петър Иванов - 6 заседания. 

Дейността на постоянните комисии за отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА. 

Доволна съм от присъствието на колегите общински съветници. Отсъстващите 

колеги от заседания на ПК и заседания на ОбС са с основателни причини. 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация 

за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската 

администрация, а така също и на гражданите на Община Алфатар. 

Съгласно изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността 

на ОбС всички заседания са обявени предварително. Стремежът ни е бил 

разглежданите материали и поканите да се раздават на съветниците съобразно 

приетия срок в Правилника. Понякога, по изключение се налагаше включване на 

въпроси, чието разглеждане се е наложило от някои нормативни документи или 

възникнали спешни проблеми. 

В заседанията участваха вносителите, предимно кметът на общината, зам. кмета, 

секретар и специалисти от общинската администрация. Редовно се канят за участие 

кметовете и кметските наместници на населените места, но не винаги присъстват. 

Съгласно чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и Правилника за организация на дейността на 

ОбС на всички заседания са водени протоколи и са правени „препис – извлечение” от 

него, които своевременно са предоставяни в Областната администрация гр. Силистра 

и кмета на общината за създаване на организация за изпълнението им. За този период 

нямаме върнати решения от Областния управител. Няма спрени от Областен 

управител решения. 



С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет 

през отчетния период, като се опитах да опиша важните решения и инициативи. 

Надявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с 

действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим 

нашата работа за развитието на общината. 
 

Уважаеми общински съветници, 
 

Надявам се с градивност, диалог и самокритичност да коригираме нашите 

слабости, за да вървим напред в изпълнение на сериозните отговорности, с които сме 

натоварени от нашите съграждани. 

Сигурна съм, че всички общински съветници са с добро чувство на отговорност 

и ангажираност към проблемите на община Алфатар. 
 

                                                                      Председател ОбС - Алфатар... 

                                                                                                       /Златка Питакова/ 
 

ПРЕДЛАГАМ: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМАи във връзка с чл.17 

,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация , предлагам ОбС 
Алфатар да вземе следното решение: 

1. Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него 

за периода 01.01.2013г. - 30.06.2013г. 

 

 

                                                                  Председател ОбС - Алфатар... 

                                                                                                  /Златка Питакова/ 


