
 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 263 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към 

дневния ред, както следва:  

 

Т.3 Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под наем 

на част от пенсионерски клуб с.Алеково. 

 

Т.5 Докладна записка относно: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година 

учебните занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата 

на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 264 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
           1.Докладна записка относно: Допускане за изработване  Проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ 

№002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с 

Вх.№1868/04.10.2017год. 

 2.Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

 3.Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – 

отдаване под наем на част от пенсионерски клуб с.Алеково. 

 4.Докладна записка относно :Отчет за дейността на Общински съвет Алфатар и 

неговите комисии за периода 01.01.2017г- 30.06.2017г. 

 5.Докладна записка относно :Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година 

учебните занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата 

на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково 

 6.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

 
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

 

 
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                                       /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Допускане за изработване  Проект за Подробен устройствен план - 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС  за 

землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с Вх.№1868/04.10.2017год. 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.124а,  ал.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 265 

 
  Допуска да се изработи проект за Подробен устройствен план - Парцеларен 

план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074  по КВС за землището 

на с. Кутловица, община Алфатар,  с който да се утвърди трасе на подземен ел.провод 

от съществуващ стоманобетонов стълб/СБС/ до горепосочените имоти. 

            С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП- ПП 

съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 

            Изработването на проекта за ПУП- ПП да се възложи от заинтересованите лица 

по чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

            Проектът за ПУП- ПП да се изработи при спазване на изискванията на Наредба 

№8/2001год. за обема и съдържанието на устройствените  планове. 

            Проектът за ПУП- ПП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от 

ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване. 

           Настоящото решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. 

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

           Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                                     /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти 

и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 от 

НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по протокол 

№27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г, 

Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №266 

 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 ДВОРНИ МЕСТА 

1. 
Част от имот №00415.503.3225 с площ от 1680 кв.м., гр.Алфатар, ул.Хризантема, 

АОС№519/14.09.2017г.   

2. 
Имот №00415.503.3276 с площ от 7586 кв.м., гр.Алфатар, ул.Александър 

Стамболийски, АОС №517/14.09.2017г. 

3. 
Имот №00415.503.3273 с площ от 7767 кв.м., гр.Алфатар, ул.Минзухар, АОС 

№516/14.09.2017г. 

4. 
Имот №00415.503.3245 с площ от 3339 кв.м., гр.Алфатар, ул.Минзухар, АОС 

№510/13.03.2017г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от две години. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   
                                                                       

                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под наем на част от 

пенсионерски клуб с.Алеково. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 

и чл.24 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост (НРПУРИВОС),Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №267 

 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ  

1. 

Част от Пенсионерски клуб – помещение със ЗП  16 м2, в с.Алеково, община Алфатар, 

ул. „Алеко Константинов” №52а, кв.8, п-л №237, при граници: изток – ул. „Алеко 

Константинов”, запад – парк, север – ПК „Албиско”, юг - парк, АОС(ч) 

№24/21.07.2003г. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосочения недвижим имот, за срок от десет години . 

 Цената за отдаване на помещение за смесен магазин е в размер на 1,29 

(един лев и двадесет и девет стотинки) на кв.м. без ДДС, съгласно Тарифа 

на таксите за определяне на размера на месечния наем на един квадратен 

метър при предоставяне на помещения и терени от Община Алфатар, 

приета с Решение №094 по протокол №009/20.05.2016г. на ОбС Алфатар 

или общата цена е в размер на 24,77 лв. на месец с включено ДДС. 

 



 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” –0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за  

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Отчет за дейността на Общински съвет Алфатар и неговите 

комисии за периода 01.01.2017г- 30.06.2017г. 

 

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 общинска администрация, Общински съвет Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №268 

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

периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г. 

 
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 028/20.10.2017 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година учебните занятия на 

учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 

1910” с. Алеково. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №269 

 

1. Дава съгласие за учебната 2017/2018 година учебните занятия на 

учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ 

„Пробуда – 1910” с. Алеково, с адрес с. Алеково, община Алфатар, обл. 

Силистра, ул. Алеко Константинов 45. 
 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


