
 
  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 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ , ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация представям на Вашето внимание за разглеждане и 

одобрение отчета за работата на ОбС Алфатар и неговите комисии за периода 01.07.2013г. 

– 31.12.2013 г. 
 

За периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г., ОбС свика 7 заседания – 5 редовни и 2 

извънредни. 
 

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар прие 62 

решения, свързани с разпореждане с общинско имущество, общинският бюджет, 

устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, 

образованието, социалните услуги, благоустройството и др., както следва: 

РЕШЕНИЕ № 234/26.07.2013 г. 
1. Утвърждава съществуването на самостоятелни паралелки и групи с пълняемост под 

задължителния минимум за учебната 2013/2014 г. 

2. Дава съгласие финансирането да се извършва със средства от делегираните бюджети 

за съответното училище. 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РИО гр. 

Силистра за съществуване на две самостоятелни паралелки с минимален брой на 

учениците под 10  

РЕШЕНИЕ № 235/26.07.2013 г. 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета към 30.06.2013 г. по прихода и разхода 

по функции. 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2013 

г. на Община Алфатар. 

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото 

шестмесечие на 2013 г. 

4. Приема отчета за разходите за ДМА в размер на 11 070 лв. 

РЕШЕНИЕ № 236/26.07.2013 г. 
1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, 

финансирани със средства от целевата субсидия за 2013 г. и собствените средства на 

общината. 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по 

бюджета на общината свързана с изпълнението. 

РЕШЕНИЕ № 237/26.07.2013 г. 
1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателя на 

Общински съвет Алфатар – г-жа Златка Питакова за второто тримесечие на 2013г. 



РЕШЕНИЕ № 238/26.07.2013 г. 

1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община 

Алфатар – г-жа Йорданка Узунска за второто тримесечие на 2013 г. 

РЕШЕНИЕ № 239/26.07.2013 г. 
1. Отменя Наредба за реда придобиване и управление и разпореждане с общинско 

имущество на територията на Община Алфатар приета с Решение № 96/ 21.02.2005год. на 

Общински съвет Алфатар, изменения и допълнение с Решения №, № 47/28.03.2008г, 

24/29.12.2011г. и №042/09.03.2012г..  

2. Приема нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост на територията на Община Алфатар.  

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да предприеме последващите съгласно закона 

действия.  

РЕШЕНИЕ № 240/26.07.2013 г. 
1. Отменя Решение №49/23.03.2000г. на Общински съвет Алфатар, в частта, с която е 

предоставено безвъзмездно за управление на ОУ „Христо Ботев” имот публична 

общинска собственост. 

2. Предоставя, безвъзмездно за управление на ОУ „Христо Ботев” ЕИК 000558279, 

представлявано от Янка Жекова Ваникова – директор, с административен адрес гр. 

Алфатар, общ. Алфатар, ул. „Христо Ботев” № 2, имот публична общинска собственост . 

3. Предоставя за безвъзмездно управление имота за срок от 10 (десет) години с 

предназначение за осъществяване и развитие на образователна дейност. 

4. Възлага на Кмета на община Алфатар, да сключи договор, издаде заповед и предаде 

имота. 

РЕШЕНИЕ № 241/26.07.2013 г. 
1. Приема план за реализация на програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета в община Алфатар за периода 2013-2015 година. 

РЕШЕНИЕ № 242/26.07.2013 г. 

1. Допълва общинския план за защита при бедствия в частта „Защита при земетресения 

с „Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване в община Алфатар при силни 

земетресения”. 

2. Възлага на кмета на общината дейностите по поддържане на разчета в актуално 

състояние. 

РЕШЕНИЕ № 243/26.07.2013 г. 

1. Допълва общинския план за защита при бедствия като създава Нова точка: 2.2 

„Сгради по чл. 36 от Закона за защита при бедствия – „Основно училище „Христо Ботев” 

– гр. Алфатар”. 

2. Задължава кмета на община Алфатар да изиска от ръководството на ОУ”Хр. Ботев” - 

гр. Алфатар необходимата информация по чл. 36, ал. 1 от ЗЗБ с цел актуализиране на 

общинския план за защита при бедствия. 

РЕШЕНИЕ № 244/26.07.2013 г. 

1. Отлага докладната записка „Изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на ОбС Алфатар, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация”за следващи заседания, след преработка. 

РЕШЕНИЕ № 245/26.07.2013 г. 
1. Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за 

периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. 

РЕШЕНИЕ № 246/26.07.2013 г. 
1. Приема План за работата на Общински съвет – Алфатар за второто шестмесечие на 

2013 година. 



РЕШЕНИЕ № 247/26.07.2013 г. 

1. Издаване вестник на ОбС Алфатар да става по преценка на председателя на ОбС 

Алфатар и кмета на Община Алфатар, но не по-малко от веднъж на тримесечие. 

2. Възлага на кмета на Общината да направи актуализация на бюджета на ОбС – 

Алфатар при необходимост. 

РЕШЕНИЕ № 248/26.07.2013 г. 
1. Актуализира поименния списък на пътуващите специалисти и утвърждава в т. 9 от 

Решение № 175/26.02.2013 г. на ОбС гр. Алфатар . 

РЕШЕНИЕ № 250/13.09.2013 г. 

1. ОБЯВЯВА сграда с идентификатор 00415.501.651.1 - ЗП от 1019 (хиляда и 

деветнадесет) кв.м., и сграда с идентификатор 00415.501.651.2 - ЗП от 148( сто и 

четиридесет и осем) кв.м., с административен адрес гр.Алфатар, общ. Алфатар, 

ул.,,Йордан Петров” 15, от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

2. Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел „НЧ 

„Йордан Йовков – 1894 г. за срок от 10 (десет) години с предназначение за осъществяване 

на читалищна дейност. 

3. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши съответните законови действия за 

изпълнение на решенията. 

РЕШЕНИЕ № 251/13.09.2013 г. 

1. ОБЯВЯВА недвижим имот, представляващ „Читалище” – масивна двуетажна сграда 

със ЗП от 514,70 (петстотин четиринадесет м.
2
 и 70) м.

2
, одобрен със Заповед №РД – 09-

34/29.01.1985г., от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

2. Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел НЧ 

„Пробуда-1910” за срок от 10 (десет) години с предназначение за осъществяване на 

читалищна дейност. 

3. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши съответните законови действия за 

изпълнение на решението. 

РЕШЕНИЕ № 252/13.09.2013 г. 

1. Утвърждава съществуването на две самостоятелни паралелки в седми клас при 

ОУ”Христо Ботев” гр. Алфатар за учебната 2013/2014 г.  

РЕШЕНИЕ № 254/24.09.2013 г. 

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

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

РЕШЕНИЕ № 255/24.09.2013 г. 

1. Одобрява Проектобюджета за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 

и 2016 г на Община Алфатар. 

2. Одобрява прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 

2013 г. на Община Алфатар. 

3. Одобрява прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 

2014 г. на Община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 256/24.09.2013 г. 

1. Приема проект на ОПР - визия, цели и приоритети за развитие на Община Алфатар за 

периода 2014 – 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 257/24.09.2013 г. 

1. Включва в годишната програма следния имот частна общинска собственост както 

следва: 

 - 100 (сто) м2 част от сграда с идентификатор 00415.1502.479.2, намираща се в 

поземлен имот с идентификатор 00415.1502.479-административен адрес гр. Алфатар, ул.„ 



Йордан Петров” №2 за отдаване под наем с предназначение - склад за изкупуване и 

съхранение на стандартизирана селскостопанска продукция. 

2. Възлага на Кмета на община Алфатар да организира и проведе съответната процедура 

за отдаване под наем и сключи договор. 

РЕШЕНИЕ № 258/24.09.2013г. - Решението не е прието. 

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 имотите е с 

предназначение за отглеждане на едногодишни полски култури; 

3. Срокът на правото на ползване е за две стопански години – до 30.09.2013г. 

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. 

РЕШЕНИЕ № 260/18.10.2013 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 47 от правилника 
за организацията и дейността на общински съвет и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 
03.02.2011 г. за съдебни заседатели, ОбС Алфатар избра временна комисия за 

определяне състава на нови съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра. 

РЕШЕНИЕ № 263/25.10.2013 г. 
1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателя на 

Общински съвет Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 264/25.10.2013 г. 
1. Включва в годишната програма управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Алфатар през 2013 год. с базисната наемна цена за земеделска земя 

за една година 26,05 лева за декар. 

2. Възлага на Кмета на община Алфатар да организира и проведе съответната процедура 

за отдаване под наем и сключи договор. 

РЕШЕНИЕ № 265/25.10.2013 г. 
1. Предоставя, безвъзмездно за управление на НУ „Отец Паисий”, представлявано от 

Юлиян Колев Драгнев, имот публична общинска собственост. 

2. Предоставя за безвъзмездно управление имота за срок от 10 (десет) години с 

предназначение за осъществяване и развитие на образователна дейност. 

3. Възлага на Кмета на община Алфатар, да сключи договор, издаде заповед и предаде 

имота. 

РЕШЕНИЕ № 266/25.10.2013 г. 

1. Избра кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-Силистра, мандат 

01.01.2014г. - 31.12.2018г.: 

2. Задължава председателя на Общински съвет – Алфатар, в законоустановния срок да 

предприеме необходимите действия за свеждане на настоящото решение до Окръжен съд 

– Силистра. 

РЕШЕНИЕ № 267/25.10.2013 г. 
1. Определя за представител в Асоциацията по В и К Йорданка Радева Узунска - кмет на 

Община Алфатар с мандат до изтичането на мандат 2011 – 2015 година. 



2. При невъзможност за участие на определения в т. 1 представител в заседанията на 

Асоциацията по В и К, същият ще бъде заместван от Златка Тончева Питакова – 

председател на ОбС Алфатар със същия мандат. 

3. Определените представители в Асоциацията по В и К имат право да участват във 

всички събрания на Асоциацията. 

4. Дава право при необходимост от гласуване, същите да гласуват с оглед запазване 

интересите на Община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 271/27.11.2013 г. 

1. Дава съгласие да бъде извършена сеч на акациеви насаждения в общински гори, 

съгласно одобрения ЛУП 2011-2021 и ГСП. 

2. Възлага на кмета на Общината да извърши подготвителни действия на процедура по 

възлагане на извършване на сеч и да възложи изготвяне на проект на годишен план на 

одобрените отдели, маркиране на същите за изясняване на реално съществуващата на 

терена маса (кубатура). 

РЕШЕНИЕ № 272/27.11.2013 г. 

1. Отказва да се разпореди с имот по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с поземлен 

идентификационен номер 00415.131.82 на Веселка Златева Георгиева. 

РЕШЕНИЕ № 273/27.11.2013 г. 

1. Извършва изменение (актуализация) на Общинския план за защита при 

бедствия, както следва: 

2. Възлага на кмета на община Алфатар дейности по актуализация на общинския план 

за защита при бедствия. При настъпване на съществени изменения в структурата и 

съдържанието на общинския план за защита при бедствия, същите да се внасят за 

разглеждане в Общински съвет-Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 274/27.11.2013 г. 

1. Определя Йорданка Радева Узунска – кмет на Община Алфатар за представител на 

Община Алфатар в Регионалното сдружение за управление на отпадъците. 

РЕШЕНИЕ № 275/27.11.2013 г. 

1. Актуализира поименния списък на пътуващите специалисти, утвърден в т. 9 от 

Решение № 175/26.02.2013 г. на ОбС Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 277/27.12.2013 г. 

1. Приема Общински план за развитие на Община Алфатар за периода 2014-2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 278/27.12.2013 г. 

1. Приема План за работа на Общински съвет Алфатар за първото шестмесечие на 2014 

г. с направените допълнения и изменения. 

РЕШЕНИЕ № 279/27.12.2013 г. 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, 

финансирани със средства от целевата субсидия за 2013 г. и собствените средства на 

общината. 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по 

бюджета на общината свързана с изпълнение на т. 1 от решението. 

РЕШЕНИЕ № 280/27.12.2013 г. 

1. Приема актуализацията на бюджета към 31.12.2013 г. по пълна бюджетна 

класификация. 

2. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета. 

РЕШЕНИЕ № 281/27.12.2013 г. 

І. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община 

Алфатар, приета с Решение № 36, взето с Протокол № 6/20.05.2004 г. и актуализирана с 



Решение №13 на Общински съвет взето с Протокол №4/28.12.2007г. и Решение № 053, 

взето с Протокол № 08/30.03.2012 г. 

ІІ. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Алфатар (съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

настоящото решение). 

ІІІ. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Алфатар и на 

Председателя на Общински съвет Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 282/27.12.2013 г. 

2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2014 г.  

РЕШЕНИЕ № 283/27.12.2013 г. 

1. Приема отчета за приходите и разходите от такса “Битови отпадъци” към м. декември 

2013 г. 

2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2014 г. 

3. Приема План-сметка за приходите и разходите за такса “Битови отпадъци” за 2014 г. 

за Община Алфатар. 

4. Поради липса на технически средства за установяване количествата на битовите 

отпадъци, Общински съвет гр. Алфатар определя за основа при изчисляване на такса 

„Битови отпадъци” данъчната оценка на имота на собственика, а за нежилищни имоти на 

фирмите по високата от данъчната и  отчетна стойност. 

5. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване става по реда на чл. 18 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Алфатар. 

6. Възлага на кмета на общината да уведоми гражданите за взетите по–горе решения. 

РЕШЕНИЕ № 284/27.12.2013 г. 

1. Приема отчета на кмета на общината за състоянието на общинския фонд ”Пасища и 

мери” и за резултатите от нейното управление. 

РЕШЕНИЕ № 285/27.12.2013 г. - Върнато от Областния Управител за ново 

преразглеждане. 

1. Отпада НОВА: Чл. 8, ал. (1), т. 1 Освобождава от дължими такси за технически и 

административни услуги членовете на регистрираното доброволно формирование в 

Община Алфатар. 

2. Отпада НОВА: Чл. 18, ал. (5) Освобождава от такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване членовете на регистрираното доброволно формирование в Община 

Алфатар в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Алфатар”. 

РЕШЕНИЕ № 286 /27.12.2013 г. - Върната т. 2 от Областния Управител за ново 

преразглеждане. 

1. Приема измененията и допълненията в Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Алфатар. 

2. Приема измененията и допълненията в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. 

3. Възлага на кмета на общината да извършва контрол по изпълнението на наредбите. 

РЕШЕНИЕ № 287/27.12.2013 г. 

1. Утвърждава тарифата, с която се определя първоначалната наемна цена на 1 кв.м. за 

помещенията и прилежащите им терени, земите от общинския поземлен фонд и земите в 

строителни граници, съобразно вида на извършваната дейност. 

2. Задължава Кмета на общината да направи корекция на така утвърдените наемни цени 

с индекса на инфлация за месец декември 2013 година. 



3. Тарифата е неразделна част Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

4. Тарифата влиза в сила от 01.01.2014 год. и се актуализира всяка година до тридесет и 

първи декември за следващата година. 

РЕШЕНИЕ № 288/27.12.2013 г. 

1. Утвърждава Списъка на недвижимите имоти частна общинска собственост по чл. 9, 

ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 5, ал. 2 и ал.4 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост, подлежащи на задължително застраховане, включително срещу природни 

бедствия и земетресения през 2014 година. 

РЕШЕНИЕ № 289/27.12.2013 г. 

1. Управлението на горските територии – собственост на Община Алфатар, да се 

осъществява от физическо лице – лицензиран лесовъд вписан в публичния регистър по чл. 

235, въз основа на договор. 

2. Определя инж. Таньо Иванов Танев - лицензиран инженер – лесовъд да осъществява 

управлението на горските територии – собственост на Община Алфатар. 

3. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши съответните действия по сключване 

на договор с инж. Таньо Танев. 

РЕШЕНИЕ № 290/27.12.2013 г. 

б.) продажба на стояща дървесина на корен в обем по количествата от доклада чрез 

търг с явно наддаване; 

5. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение и проведе съответните процедури за 

продажба на дървесина. Съгласно гл. ІІІ, раздел І / ІІ от от Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн., ДВ, бр. 

96/2011 г., изм. и доп., бр. 90/2012 г.) - продажба на стояща дървесина на корен чрез търг 

с явно наддаване. 

РЕШЕНИЕ № 291/27.12.2013 г. 

1. Одобрява доклада на лицензирания лесовъд инж. Таньо Танев. 

2. Определя ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост, 

Акациева култура гр. Алфатар отдел/подотдел № 187 „Т” и № 187 „У”; с. Бистра 

отдел/подотдел № 286 „Т”” и № 290 „H”, да се осъществи както следва: 

а.) чрез продажба на добита дървесина по количествата от доклада чрез търг с явно 

наддаване; 

3. Продажба по т. 2”а” – по ценоразпис се извършва от дървесина на склад както следва: 
 

№  

по ред 

Сортимент  дървесен 

вид 

Цена /лева/ 

простран. куб. м 

с включен ДДС 

1. Дърва за огрев акация 27,00 
 

4. 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; 

5. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение и проведе съответните процедури за 

продажба на дървесина. Съгласно гл. ІІІ, раздел І / ІІ от от Наредба за условията и реда 



за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн., ДВ, бр. 

96/2011 г., изм. и доп., бр. 90/2012 г.) - продажба на стояща дървесина на корен чрез търг 

с явно наддаване. 

РЕШЕНИЕ № 292/27.12.2013 г. 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект „Реконструкция и 

модернизация на съществуваща сграда в Център за настаняване от семеен тип за деца” 

(ЦНСТ) по Проект „Красива България”, мярка М02-01 „Подобряване на социалните 

услуги от резидентен тип”; 

2. Средствата за съфинансиране в размер на 20 (двадесет) % да бъдат предоставени от 

бюджета на Община Алфатар. 

РЕШЕНИЕ № 293/27.12.2013 г. 

1. Приема Календар за културно – историческите събития и прояви през 2014 година в 

Община Алфатар с направените допълнения. 

2. Задължава читалищните настоятелства на осемте читалища на територията на 

общината да: 

2.1. Организират и реализират културно – историческите събития и прояви от 

календара; 

2.2. Разработват и кандидатстват с проекти пред донори за осигуряване допълнително 

финансиране на културни и други дейности. 

3. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат в срок до 

15.03.2015 г. в ОбС – Алфатар отчетите си по изпълнение на календара по дейности за 

2014 година, ведно с финансовите отчети. 

РЕШЕНИЕ № 294/27.12.2013 г. 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

2. Възлага на Кмета на общината да сключи финансово обезпечени договори с 

председателите на читалищните настоятелства. 

3. Възлага на читалищните настоятелства да работят по Програма за развитие на 

читалищната дейност през 2014 г., съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗНЧ. 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети по 

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2014 г. по 

дейности, с финансово изражение в ОбС – Алфатар в срок до 15.03.2015 г. 

4.1. Задължава председателите на читалищните настоятелства да в срок до 23.12.2014 г. 

да представят пред общинска администрация финансовите си отчети, в едно с отчетите за 

дейността по изпълнение на Програмата за 2014 година. 

Уважаеми колеги, отбелязвам в отчета присъствието на Общинските съветници на 

заседания на ОбС както следва: 

1. Златка Питакова - 7 заседания;       2. Марин Пейчинов - 7 заседания; 

3. Янка Господинова - 6 заседания;    4. Живка Великова - 7 заседания; 

5. Селятин Сабитов - 6 заседания;      6. Ивелина Миткова-7 заседания; 

7. Росица Иванова - 7 заседания;        8. Тюркян Мехмед - 7 заседания; 

9. Нели Маринова - 6 заседания;        10. Радка Желева - 6 заседания; 

11. Петър Иванов - 6 заседания. 

Общински съвет Алфатар продължава да изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА, да изпраща актовете на съвета, на Кмета на общината, на Областния управител и 

Районна прокуратура гр. Силистра в 7-дневен срок от приемането им, както и 

задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок да разгласява актовете 

си на населението на общината чрез интернет страницата на общината и да публикува 

взетите решения в Общинския вестник. 



Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. В заседанията им вземаха участие: председателят на ОбС, зам. кметовете 

на общината и специалисти от общинската администрация, когато е необходимо. 

Ползотворна е работата на постоянните комисии през отчетния период. През периода са 

заседавали 5 пъти. За отбелязване е, че от страна на кмета на общината няма оспорени 

решения на Общинския съвет, което е показател за добра съвместна работа между двата 

органа на местното самоуправление. За отчетния период има две върнати решения от 

Областния управител за ново преразглеждане - № 285 и № 286 – /изменение и допълнение 

на наредбата за определяне на местните такси, цени и услуги на територията на общината. 

През отчетния период председателят на ОбС Алфатар – Златка Питакова участва в 

срещи на местните власти, областен управител и др. мероприятия. Изминалия период дава 

основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса си в 

общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на 

общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-

добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и 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 01.07.2013г. – 31.12.2013г. 

 

 

                                                                   Председател ОбС Алфатар... 

                                                                                                   /Златка Питакова/ 
 

 


