
 
 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 № 021/28.04.2017 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 211 

 
Предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния ред, 

както следва:  

 

Т.6 Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- 

План за регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния 

план на гр.Алфатар /представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на 

гр.Алфатар/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със 

Заповед №122/14.03.1979год. за улична и дворищна  регулация. 

 

Т.7 Докладна записка относно предоставяне под наем на имот общинска 

собственост за задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 
 

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: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 212 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
            1. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за 

тримесечието април - май - юни на 2017г. 

 2. Докладна записка относно Проект на правила за ползване на мерите и 

пасищата на територията на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и 

Проект на годишен план за паша през 2017 година.  

 3. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 

на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. и 

Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година. 

 4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие  на 

социалните услуги в Община Алфатар за 2017-2018 година.  

 5. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска 

програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2017г. 

 6. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- 

План за регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния 

план на гр.Алфатар /представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на 

гр.Алфатар/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със 

Заповед №122/14.03.1979год. за улична и дворищна  регулация . 

 7. Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска 

собственост за задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

 8. 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: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на Общински съвет Алфатар за 

тримесечието април - май - юни на 2017г. 

 

 

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

администрация и чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет -Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 213 
 

1. Приема План за работа на Общински съвет- Алфатар за тримесечието април 

– май- юни на 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: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Проект на правила за ползване на мерите и пасищата на територията 

на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и Проект на годишен план за 

паша през 2017 година.  
 

        На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 и от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с  чл. 37о ал. 1, т. 2 и ал.4, т.1, т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, 

чл.8 и чл.10 от Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорни 

задължения на земеделски имоти от общински фонд ,,Пасища  и мери”, Общински 

съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №214 

 

1. Приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на 

Община  

Алфатар, съгласно Приложение 1. 

2. Приема Годишен план за паша през 2017 година, съгласно Приложение 2 и 

Списък с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни по 

населени места –  

Приложение № 3. 

3.   Възлага на Кмета на общината изпълнение на решенията. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0  „въздържали се” – 1 

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  въздържал се   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 

2016 г. и Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 

година. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за 

регионалното развитие, във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионално развитие, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №215 

 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. 

(Приложение 1). 

2. Приема Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година 

(Приложение 2). 

  

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” –0 „въздържали се” – 1 

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  въздържал се   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на Годишен план за развитие  на социалните услуги в 

Община Алфатар за 2017-2018 година. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане,  

Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №216 

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

2017-2018 година. 

 

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

изпълнение на плана. 

 
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 1 

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  Въздържал се   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на 

Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска 

програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №217 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2016 година. 

 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 

година. 

 
 

 ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 1 

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  Въздържал се   

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на 

гр.Алфатар /представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на 

гр.Алфатар/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със 

Заповед №122/14.03.1979год. за улична и дворищна  регулация. 
 

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

администрация във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №218 

 

1. Одобрява  ПУП- План за регулация за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133, 

от РП на гр.Алфатар, представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК  

на гр.Алфатар, както следва:  

1.1. Одобрява ПУП- ПР и образуване на следните парцели  в кв.134 от РП; 

 УПИ VІІІ-3272 за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, чиито 

регулационни линии са прокарани по кадастралните граници на ПИ 

00415.503.3272 от КК, съгласно §8, ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ, с площ от 

1800 кв.м; 

 УПИ ІХ-3273-за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, 

съответстващ на ПИ с идентификатор 00415.503.3273 от КК, с площ 

от 7 767кв.м; 

 УПИ Х-3276-за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, 

съответстващ на ПИ с идентификатор 00415.503.3276 от КК, с площ 

от 7 586 кв.м; 

 Образува се нов УПИ ХІ-за озеленяване, кв. 134 по РП, с площ от 8 

369кв.м; 
 

1.2. Одобрява изменението на ПУП- ПР в кв.133 и образуване на: 

 УПИ ХІ-3275 - за озеленяване, кв.133 от РП, съответстващ на ПИ с 

идентификатор 00415.503.3275 от КК с площ от 921кв.м. 

1.3. Одобрява създаване на нова обслужваща улица от о.т.327 /съществуваща/  през 

о.т. 327а /нова/ до о.т.331а /нова/ на ул. „Ал. Стамболийски” с площ от 

1 627кв.м. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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: /П/ 

                                                                                               /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 № 021/28.04.2017 г. 

 
ТОЧКА СЕДМА: Предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.2, 

т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост (НРПУРИВОС) Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №219 

1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 6   години, на ЕТ „АПМП-

ИП д-р Маргарита Терезенова”, с адрес на управление  гр.Алфатар, ул. „Иван Вазов” 

№17, представлявана от д-р Маргарита Стоянова Терезенова на част от имот – частна 

общинска собственост, за ползване като амбулатория за първична медицинска помощ, 

както следва: 

 Комбинирана сграда за здравна служба – помещение със ЗП от 12 кв.м., 

намиращ се в с. Чуковец, общ. Алфатар, ул. „Първа” №5
А
, при граници на имота: изток 

– спортен терен, запад – кметство, север – магазин, юг – кметство, с АОС № 

6/26.06.2000г., вписан на 04.04.2007г., с вх. рег. №3038, том VII, стр.31, ПК 10560, н.д. 

1377, като търговеца ще проведе всички необходими действия за привеждане на имота 

във вид необходим за целите за които се наема. 

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

предаде имота. 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 2 

Елис Талят въздържал се 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  въздържал се   

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


