
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т- А Л Ф А Т А Р,  О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А 

              7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№ 6 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

ЗА   ДЕЙНОСТТА   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –АЛФАТАР 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2012г. – 31.12.2012г. 

 

         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 01.07.2012г. –

31.12.2012г. 
 

           ЗА ПЕРИОДА 01.07.2012г. – 31.12. 2012г. ОбС  СВИКА   9  ЗАСЕДАНИЯ, ОТ КОИТО  

6 РЕДОВНИ, 2 ИЗВЪНРЕДНИ И ЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ.  

 

ОбС прие   71    решения както следва: 

РЕШЕНИЕ № 089 

1. Прие отчета за дейността на ОбС Алфатар за периода 10.11.2011г.-30.06.2012г.   

РЕШЕНИЕ № 090 

1. Задължава  кмета на Община Алфатар да представя отчет за работата на 

общинска администрация по изпълнение решенията от предходната сесия на 

всяка следваща такава. 

 

РЕШЕНИЕ № 091 

1. Приема изменение и допълнение на „Правилника за организация и дейността 

на Общински съвет–Алфатар, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация” 

     1. Промяната влиза в сила от 01.07.2012г. 

 

РЕШЕНИЕ № 092 
1. ОбС направи промяна в заплащането на общинските съветници: Общия размер 

на възнаграждението на един съветник се определя с решение на Общинския 

съвет, прието с мнозинство от повече от половината от състава на ОбС и не 

може да надвишава повече от 30%/тридесет/ на сто от  средната брутна 

работна заплата в общинска администрация за последния месец от 

предходното тримесечие. 

 
 



2. Възнаграждението на общинските съветници от Общински съвет – Алфатар за 

един месец да бъде в размер на 30 на сто от средната брутна заплата в 

общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие . 

3. Промяната влиза в сила от 01.07.2012г. 
 

РЕШЕНИЕ № 093 

1. Приема отчета за работата на общинската администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС- Алфатар за първото шестмесечие на годината”.   
 

РЕШЕНИЕ № 094 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета към 30.06.2012 г. по прихода и 

разхода по функции: 
 

РЕШЕНИЕ № 095 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите 

разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2012 г. и 

собствените средства на общината. 

РЕШЕНИЕ № 096 

1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателя 

на Общинския съвет Алфатар – г-жа  Златка Питакова  за  второто  тримесечие  

на2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 097 

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

община Алфатар – г-жа  Йорданка Узунска  за  второто  тримесечие  на  2012 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 098 

1. Дава съгласието си община Алфатар, като собственик на горски територии -  

гори и земи  от общинския горски фонд да стане член на „Асоциация 

общински гори”. 
 

РЕШЕНИЕ № 099 

1.Дава съгласието си Линията Силистра –Бистра  от областната транспортна 

схема да премине   в квотата на община Алфатар  

 

РЕШЕНИЕ № 100 

1. Дава съгласие за продажбата на УПИ с площ от 1925(хиляда деветстотин 

двадесет и пет) кв.м., АОС №204/30.06.2008г., вписан в Службата по 

Вписванията с вх.рег.№4746/ 02.07.2008г., Акт 18, том ХІІІ, дело2749/2008г., ПК 

10560, на собственика на законно построена сграда Христо Лазаров Куртев, за 

сумата  от 3641,20 (три хиляди шестстотин четиридесет и един лева и двадесет 

ст.) лв. без включен ДДС, и ДДС в размер на 728,24  
 

РЕШЕНИЕ № 101 

1. Определя 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. Определя 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; 
 

РЕШЕНИЕ № 102 

1. Утвърждава съществуването на самостоятелни паралелки и групи с пълняемост 

под задължителния минимум за учебната 2012/2013г.  

 

  С РЕШЕНИЕ № 103 

1.ОбС не даде съгласие за финансово подпомагане, осемте читалища на 

територията на общината и  танцов клуб  „ Алегро” гр.Алфатар.Причина:не са 

предвидени за тази цел средства през2012г.  

 

РЕШЕНИЕ № 104 

1. Включва в годишната програма имот  - намиращ се в с.Алеково, 

общ.Алфатар, ул.”Константин Трендафилов” с площ от 300/2415кв.м., идеални 

части от УПИ ХІІІ-183 кв.23, с АОС № 215 от 03.05.2012г. 

2. Даде съгласие за сключване на предварителен договор на основание чл.15, 

ал.3 от ЗУТ и последващ окончателен договор за продажбата.  
 

РЕШЕНИЕ № 105 

1. Дава съгласие на Община Алфатар да се включи като партньор на областна 

администрация по ОП „Трансгранично сътрудничеството Румъния-България 

2007-2013г.”, приоритетна ос „Околна среда” – „Устойчиво използване и опазване 

на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното 

управление на риска в трансграничния регион, ключова област на интервенция 2.2 

„Изграждане на съвместна инфраструктура и създаване на съвместни служби за 

предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, 

включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации” с 

наименование на проекта „Здраве без граници”. 
 

РЕШЕНИЕ № 106 

1.Дава съгласие за финансиране предпечатната подготовка историческия роман 

„Мрак над равнината” от Славейко Чамурлийски / литературен псевдоним на 

Стоян Пейчев Стоянов/ в размер на 200 / двеста/лв. 
 

РЕШЕНИЕ № 107 
1. Дава съгласието си НЧ”Й.Йовков-1894г”град Алфатар да кандидатства с 

проект”Алфатарското читалище –дом за българската и европейска култура” по 

мярка 321 на ПРСР 2007-2013г. 

РЕШЕНИЕ:№108 

1. Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел 

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА –С. БИСТРА – 2005Г. ”, регистрирано в 

Силистренски окръжен съд с Решение №84 от 25.07.2008г., имот частна общинска 



собственост: Паянтова сграда  намираща се в с.Бистра, общ.Алфатар, ул.Втора 

(кв.14, парцел ІІІобщ., пл.№162). 

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

предназначение за осъществяване на читалищна дейност. 
 

РЕШЕНИЕ № 109 
1.  Упълномощава кмета на Община Алфатар да подпише Запис на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в  срок до 36 месеца от датата на 

получаване от Община Алфатар на уведомително писмо с решението за 

съгласуване/ отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на 

изпълнител по проекта в полза на ДФ „Земеделие"   -   Разплащателна   агенция   в       

размер   на  2 521 928.20 лв. /два милиона петстотин  двадесет и една хиляди 

деветстотин  двадесет и осем лева и 20 ст./  за обезпечаване на 110 % от 

авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 19/321/00251 от 

11.05.2010 год. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони”  за Проект„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни  

системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, Община Алфатар "сключен 

между Община Алфатар и ДФ „Земеделие" -Разплащателна агенция. 

 

РЕШЕНИЕ:№110 

1. Задължава  кмета на Общината да осигури лек автомобил, предварително 

съгласуван с ОбС , който да е на разположение на същия . 

РЕШЕНИЕ:№111 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Алфатар  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  211 532,20лв. (двеста и 

единадесет хиляди петстотин тридесет и два лв. и двадесет ст.) за обезпечаване на 

110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

19/313/00089  от 18.07.2012  по мярка 313 за Проект „Изграждане на посетителски 

център и постоянна изложба на етнографско наследтво и природните 

забележителности на община Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни 

технологии” сключен между Община Алфатар и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 
 

РЕШЕНИЕ № 112 

1.Актуализира поименния списък на пътуващите специалисти, утвърден в т.10 от 

Решение №038/10.02.2012 г. на ОбС гр.Алфатар. 

 РЕШЕНИЕ:№113 

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

ЛУП 2011-2021 на  отдели/подотдели с цел продажба.Причинатае:докладната трябва 

да е разделена на две: 

 



РЕШЕНИЕ:№114 

 

1.Одобрява знаме на Община Алфатар. 

 

РЕШЕНИЕ:№115 

 

1.Прие Правилник за отличията на Общински съвет  Алфатар  : 

 

РЕШЕНИЕ:№116 

1.Отменя решение 115 по протокол №16 от 20.12.2008г. на Общински съвет –

Алфатар. 

2.Създава доброволните формирования в община Алфатар за предотвратяване или 

овладяване на бедствия ,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях в състав от 5 души. 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

1. Изменя т.1 от решение №102 /27.07.2012г. както следва: 

 Било:НУ”Отец Паисий” 3 паралелки ,37 ученика. 

 Става: НУ”Отец Паисий” 3 паралелки ,28 ученика. 

 

Било:Маломерни паралелки 2, първи клас – 11ученика, втори клас – 13 ученика. 

Става:Самостоятелни маломерни паралелки 2, първи клас – 10 ученика ,  втори 

клас – 8 ученика. 

 

Било: Слети паралелки 3-4 клас 8+5= 13 ученика. 

Става:Слята паралелка 3-4 клас 5+5= 10 ученика. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

1.ОбС  -Алфатар прие  дневен ред за заседанието : 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 

 

1. ОбС  удостои със значката  на Алфатар следните граждани: 

1.1.За съхраняване на историческата памет на Алфатар и общината: 

 Професор доктор Георги Георгиев Атанасов; 

 Михаил Йорданов Гавазов; 

 Валентин Димитров Събков; 

 Петър Стоянов Кънев; 

 Константин Василев Дончев; 

 Симеон Драганов 

1.2. За дарителство: 

 Румен Димитров Тодоров 

 Жеко Славов Жечев 

 Тодор Стаматов Тодоров – от гр. Дулово; 

 Драгомир Йорданов Димитров 



Р Е Ш Е Н И Е № 120 

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

Алфатар – г-жа  Йорданка Узунска  за  третото  тримесечие  на      2012 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 121 

1.Одобри извършените разходи за командировки в страната от Председателят на 

Общински съвет Алфатар – г-жа  Златка Питакова за третото  тримесечие на 2012 г. 

 
РЕШЕНИЕ № 122 

1.Актуализира поименния списък на пътуващите специалисти, утвърден в т.10 от  

Решение № 038/10.02.2012 г. на ОбС гр.Алфатар  с:  

РЕШЕНИЕ № 123 

1.Даде  съгласие за отпускане на финансова помощ  в размер на 500  /петстотин/ 

лева на Снежана Славева Тодорова от гр.Алфатар за лечение на онкологично 

заболяване.  

 

РЕШЕНИЕ№ 124 

          1.Даде  съгласие за отпускане на  г-жа Снежана Славова Тодорова  финансова 

помощ  в размер на 200,00лв./двеста лева/,от бюджета на Общински съвет Алфатар, 

за подпомагане  нейното лечение . 

РЕШЕНИЕ  №125 

1.Включва в годишната програма имот  - находящ се в с.Чуковец, общ.Алфатар, 

ул.”Седма”№10 с площ от 198/1536кв.м., идеални части от УПИ ІV115, кв.13, с 

АОС(ч) № 37 от 13.06.2012г. 

 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и 

Мехмед Сюлейман Халил относно имот находящ се в с.Чуковец, общ.Алфатар, 

ул.”Седма”№10 .  
 

РЕШЕНИЕ  №  126 

1.Включва в годишната програма имот  - находящ се в с.Цар Асен, общ.Алфатар, 

ул.”Трета”№22 с площ от 130/1280кв.м., идеални части от УПИ ХVІ 51, кв.3, с АОС 

№ 86 от 05.10.2012г. 

 2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и 

Калоян Кулев Каров относно имот находящ се в с.Цар Асен, общ.Алфатар, 

ул.”Трета”№22 . 
 

РЕШЕНИЕ  № 127 

       1.Включва в годишната програма имоти  - находящи се в с.Цар Асен, 

общ.Алфатар, с площ от 90/1071кв.м., идеални части от УПИ VІІІ137, кв.18, с АОС(ч) 



№ 87 от 08.10.2012г. и имот находящ се в с.Цар Асен, общ.Алфатар, с площ от 

130/1107кв.м., идеални части от УПИ ІХ137, кв.18, с АОС(ч) № 88 от 08.10.2012г. 

      2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и 

Тодорка Стоянова Дойчева ,относно имоти находящ се в с.Цар Асен, общ.Алфатар. 
 

РЕШЕНИЕ № 128 
      1.Даде съгласие на община Алфатар да прехвърли учреденото и право на строеж 

в полза на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Йордан Йовков - 1894” 

гр.Алфатар, във връзка с проект „Алфатарското читалище дом за българската и 

европейска култура. 
 

РЕШЕНИЕ  №  129 

1. Даде съгласие на община Алфатар да прехвърли учреденото и право на строеж в 

полза на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „ПРОБУДА - 1910” 

с.Алеково, във връзка с проект „ Подобряване и модернизация на читалищната 

сграда на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково”.  
 

Р Е Ш Е Н И Е №130 

 1.ПРИЕМА   Д Н Е В Е Н    Р Е Д  ЗА  ЗАСЕДАНИЕ: 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

           1.Даде съгласие, за учредяване отстъпено право на строеж на Сдружение с 

нестопанска цел Народно читалище „ПРОБУДА - 1910” с.Алеково, във връзка с 

изграждане на рампа за инвалиди.  
 

РЕШЕНИЕ  №  132 

   1 Даде съгласие Община Алфатар да кандидатства по Оперативна програма 

„Административен капацитет” Приоритетна ос II,”Управление на човешките 

ресурси”Приоритет 2.2. ”Компетентна и ефективна държавна 

администрация”Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 с проект „Повишаване 

на квалификацията на служителите в общинска администрация –Алфатар чрез 

обучение”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №133 

1. ПРИЕМА   Д Н Е В НИЯ    Р Е Д: 

РЕШЕНИЕ   №134 

1.   Даде съгласие  да се продаде чрез публичен търг с явно надаване на  движими 

вещи общинска собственост – моторни превозни средства, които не са необходими 

за дейността на общината. 
 

РЕШЕНИЕ №135 

1. Учредява  на  Пенчо Йорданов Тонев, жител на гр.Алфатар, ул.”Ангел Кънчев ” 

№11, 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  



Р Е Ш Е Н И Е    №136 

1.Даде съгласие за финансиране на Пенсионерско сдружение „Активно дълголетие” 

гр. Дулово  за издаване  на  сборник с подбрани добруджански песни под надслов 

„Добруджа пее” в размер на 200.00   /двеста/  лева . 

Р Е Ш Е Н И Е  №137 

1.Даде съгласие за финансиране на Пенсионерско сдружение „Активно дълголетие” 

гр. Дулово  за издаване  на  сборник с подбрани добруджански песни под надслов 

„Добруджа пее” в размер на 300.00   /триста/  лева  от бюджета на ОбС-Алфатар. 

Р Е Ш Е Н И Е  №138 

1. Приема Актуализация на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги - Община Алфатар 2011 – 2015 година . 
 

Р Е Ш Е Н И Е №139  
ПРИЕ Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №140 

1. Приема отчета за работата на общинска администрация Алфатар по 

изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар за второто шестмесечие на 

годината 

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 141 

1.Приема актуализацията на бюджета към 31.12.2012 г. по пълна бюджетна 

класификация. 

                                             

     Р Е Ш Е Н И Е №142 

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

финансирани със средства от целевата субсидия за 2012 г. и собствените средства на 

общината. 

    Р Е Ш Е Н И Е  №143 

1.ОбС НЕ Даде съгласие необходимите средства  за Кризисен център за деца 

гр.Алфатар в размер на 3 500 лв.  да бъдат прехвърлени от бюджета на дейност 

„Вътрешен ред и сигурност”.  

 

Р ЕШЕНИЕ № : 144 

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

м.декември 2012  г. 

 

Р ЕШЕНИЕ № : 145 

1.НЕ прие Размера на такса “Битови отпадъци” за 2013 г., Причина: ниски 

доходи и пенсии на населението и възможност за издължаване на старите 

задължения. 



 

Р ЕШЕНИЕ № : 146 

1.НЕ Прие План-сметка за приходите и разходите за такса “Битови отпадъци” за 

2013 г. за Община Алфатар.Причина:след като такса”битови отпадъци” остава 

същата от  2012г.,то план-сметката за 2013г. моментално се променя. 
 

Р ЕШЕНИЕ № : 147 

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

отпадъци, Общински съвет гр.Алфатар определи 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. 
 

Р ЕШЕНИЕ № : 148 

1.Не прие Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по реда на 

чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Алфатар. 

Причина: преразглеждане на заседание през месец  януари. 
 

Р ЕШЕНИЕ № : 149 

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

решения.           
 

Р Е Ш Е Н И Е №150 

1.Отлага приемането на Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги на територията на общинна Алфатар за заседанието през  

месец януари 2013г. 
 

     РЕШЕНИЕ №151 

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.  
   

РЕШЕНИЕ № 152 
1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства пред проект „Красива 

България” мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” с проект 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в Център за настаняване 

от семеен тип за деца” /ЦНСТ Д/. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 153 

 1.Избра втори вариант на трасе за ПУП – Парцеларен план, фаза 

предварителен проект за обект: Кабелно захранване на „Фотоволтаична централа 

за добив и транспониране на ел. енергия от ВЕИ”- УПИ ХІV- 201, кв. 3, с. 

Кутловица, община Алфатар с възложител: „СКАЙ ЕНЕРДЖИ” ООД.   

 

 



РЕШЕНИЕ №154 

1. Дава 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, общ.Алфатар, ул.”Алеко Константинов” №58, представлявано от д-р 

Христо Лазаров Куртев,  имоти общинска собственост с предназначение за 

задоволяване на здравните услуги на населението в община Алфатар:  

РЕШЕНИЕ № 155 

1. Дава съгласие да се прекрати членството на община Алфатар в СНЦ 

„Регионален център за управление на отпадъците” 

2. Дава съгласие община Алфатар да участва в Регионално сдружение по 

Закона за управление на отпадъците. 

3. В работната група, която ще бъде създадена за разработване проект на 

Устав на Регионално сдружение и да подготви документацията , необходима за 

новата регистрация.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 156 

  1.Прие  Календар за културно – историческите събития и прояви през 2013 година 

в  Община Алфатар. 

 

 Р Е Ш Е Н И Е №157 
     1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност през 2013г. 

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

председателите на читалищните настоятелства на следните читалища от Общината: 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

 1.Приема общинския план за защита при бедствия със следните части: 

 1.1.План за защита при наводнения. 

 1.2.План за защита при земетресения. 

 1.3.План за защита при авария в АЕЦ и опасност от радиоактивно 

замърсяване. 

 1.4.План за защита при снежни бури, снегонавяване и обледяване. 

 1.5.План за защита при горски и полски пожари. 

 

РЕШЕНИЕ №  159 

1.Прие  План за работата на Общински съвет – Алфатар за първото шестмесечие на 

2013 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

1. Общински съвет – Алфатар прие  декларация по повод Националната кампания 

„Достъп до спорт в Община Алфатар”. 

 

Уважаеми колеги и гости, отбелязвам  в отчета  присъствието на Общинските 

съветници на заседания на ОбС  както следва: 



1.  Зл. Питакова     -                          9 заседания 

2.  М. Пейчинов   -                            8 заседания 

3. Я. Господинова -                           9 заседания 

4. Ж. Великова  -                               9 заседания 

5.  С. Сабитов     -                              8 заседания 

6.  И. Миткова    -                              8 заседания 

7.  Р. Иванова     -                              9 заседания 

8. Х. Мехмедалиева -                        8 заседания 

9.  Н. Маривова         -                      8 заседания 

10.  Р. Желева            -                        8 заседания 

11.  П. Иванов           -                        8 заседания 

 

Доволна съм от присъствието на общинските съветници като цяло.Отсъстващите 

колеги от заседания на ПК  и заседания на  ОбС са с основателни причини,само за 

г-жа Хюлия Мехмедалиева не съм информирана за отсъствията .Тя не отговаря на 

телефонните ми обаждания.  
 

         Съгласно изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността 

на ОбС всички заседания са обявени предварително по РТВ, сайта на община 

Алфатар и областния управител. 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 участват 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 ЗМСМА и Правилника за организация на дейността на ОбС  на всички 

заседания са водени протоколи, които своевременно са предоставяни в Областната 

администрация гр.Силистра. За този период нямаме върнати решения от Областния 

управител . Няма спрени от Областен управител решения.Имаме  един Протест от 

прокуратурата против Решение №032,но на първа инстанция решението на 

Административния съд  е в полза на ОбС. След всяко заседание се предава 1 

екземпляр „препис – извлечение” от протокола на кмета на общината за създаване 

на организация за изпълнението им.   

     В предишния отчет  отбелязах и сега също  подчертавам , че една по –тясна 

връзка и взаимодействие, едно по-добронамерено отношение на администрацията  

към общинските съветници  и Общинския съвет като законодателен орган на 

местното самоуправление, биха довели до по-добри резултати.Няма необходимата 

комуникация между кмета на общината и председателя на ОбС,а такава е 

необходима. 

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

отговорност и ангажираност към проблемите на общината и трябва да работим за 

по-доброто бъдеще на жителите в община Алфатар. 

 

                                                                    Председател ОбС -Алфатар...... 

                                                                                                 /З.Питакова/ 



 

ПРЕДЛАГАМ: 

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

организацията и дейността на ОбС  ,   ОбС  Алфатар да вземе следното решение: 

1.Приема отчета за дейността на ОбС Алфатар за периода 01.07.2012г.-31.12.2012г.   

                                                                  Председател ОбС -Алфатар...... 

                                                                                                  /З.Питакова/ 


