
 
 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 № 046/29.01.2019 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №389 
 

Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

 

Т.10 Определяне на свободните имоти от ОПФ „Пасища и мери”, които могат да се отдават 

под наем, след публичен търг, за ползване до 30.09.2019г. 

 

Т.11 Предоставяне на част от сграда – общинска собственост с идент.№00415.501.848.1, 

която попада в поземлен имот №00415.501.848 по КККР на гр.Алфатар, с админ. адрес: 

гр.Алфатар, ул.Й.Петров №11 за изнесено работно място на ДСП гр. Силистра. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

Общински съвет прие: 
 

РЕШЕНИЕ № 390 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на 

Община Алфатар през 2018 г. 

2. Отчет за работата и дейността на ОбС - Алфатар и комисиите към него за  периода 

01.07.2018г. – 31.12.2018г. 

3. План за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари – февруари – март на 

2019г. 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Алфатар. 

5. Приемане на ''Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Алфатар през 2019 година''. 

6. Приемане Бюджета на Община Алфатар за 2019 година. 

7. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Васил Левски, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

8. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Васил Левски, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

9. Приемане на Мониторингов доклад на Община Алфатар за 2018 г. за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) 

10. Определяне на свободните имоти от ОПФ „Пасища и мери”, които могат да се отдават 

под наем, след публичен търг, за ползване до 30.09.2019г. 

11. Предоставяне на част от сграда – общинска собственост с идент.№00415.501.848.1, 

която попада в поземлен имот №00415.501.848 по КККР на гр.Алфатар, с админ. 

адрес: гр.Алфатар, ул.Й.Петров №11 за изнесено работно място на ДСП гр. Силистра. 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

                                                                              



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на 

територията на Община Алфатар през 2018 г. 

  

       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 391 

 

1. Приема Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на 

територията на Община Алфатар през 2018 г. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ВТОРА: Отчет за работата и дейността на Общински съвет - Алфатар и комисиите 

към него за  периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г. 

 

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, Общински съвет – Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 392 

 

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

периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: План за работата на ОбС - Алфатар за тримесечието януари – февруари – март 

на 2019 г. 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.64, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет- Алфатар, Общински съвет - Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 393 

 

1. Приема План за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари – февруари – март 

на 2019 г. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Алфатар. 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци 

и такси, при спазване на изискванията на чл.66, чл.69 и чл.75-79 от Административно-

процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.28 от Закона 

за нормативните актове, Общински съвет  - Алфатар взе следното: 

 РЕШЕНИЕ № 394 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Алфатар, съгласно Приложение 1. 

 

2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Алфатар, влиза в сила от датата на 

обнародването й. 

 

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

Председателя на Общински съвет Алфатар. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Приемане на ''Програма за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост на община Алфатар през 2019 година''. 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.6, ал.2 от 

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

собственост на Община Алфатар, Общински съвет  - Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 395 

 

1. Приема ''Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост на община Алфатар през 2019 година''. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 №046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Приемане Бюджета на Община Алфатар за 2019 година. 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите 

на  ЗДБРБ за 2019 год, ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 год. и чл.42 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

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

общинския бюджет на Община Алфатар, Общински съвет  - Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 396 

 

1. Приема бюджета на Община Алфатар за 2019 год. по пълна  бюджетна 

            класификация както следва: 

1.1. По прихода в размер на  4 042 363 лв. съгласно /Приложения №1, №2/, в 

т.ч.  

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   2 029 439  лв. 

съгласно /Приложения №2А/ в т.ч. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                             

1 930 553 лв. 

 Неданъчни приходи  в размер на 7 000 лв. 

 Предоставени трансфери в размер на /-/ 870 лв. 

 Преходен остатък от 2018 г. в размер на 92 756 лв., в.т.ч.: 

o ВРБ ОУ гр.Алфатар -   4 168 лв.; 

o ВРБ ДГ гр.Алфатар – 38 лв.; 

o ВРБ Дом за стари хора  – 3 270 лв.; 

ПРБ, в т.ч.: 

o Дейност „Общинска администрация” – 31 920 лв.; 

o Дейност 285 „Доброволни формирования” – 16 963 лв.; 

o Дейност „Неспециализирани училища” – 18 334 лв.; 

o Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 12 693 лв.; 

o Дейност „Личен асистент” – 870 лв.; 

o Дейност „Други дейности по културата” – 4 500 лв.; 

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 012 924лв. /Приложения №2Б/ в 

т.ч.                    

 Данъчни приходи в размер на  160 900 лв.  

 Неданъчни приходи  в размер на 356 450 лв. 

 Трансфери за местни дейности в размер 616 800 лв., в т.ч. 

o Обща изравнителна субсидия в размер на 313 700 лв. 

o Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 56 400 лв. 

o Целева субсидия за капиталови разходи – 246 700 лв. 



 Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на /-/ 49 320 

лв. 

 Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства от ЕС в 

размер на /+/ 25 000 лв. 

 Преходен остатък от 2018 г. – 903 094 лв., в т.ч.: 

o Дейност „Неспециализирани училища” – 3 000 лв. 

o Дейност „Осветление на улици и площади” – 11 280 лв 

o Дейност „Изграждане ремонт и поддържане на улична мрежа” – 820 000 лв. 

o Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и 

комунално стопанство” – 11 719 лв. 

o Дейност „Чистота” – 10 843 лв. 

o Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” – 32 702 лв.  

o Дейност „Служби и дейностти по поддържане и ремонт” – 13 550 лв. за 

зимно поддържане и снегопочистване  

                     1.2 По разходите в размер на  4 042 363 лв. разпределени по функции  

                      дейности и параграфи, съгласно /Приложения №3, №3А и №3Б/: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на   2 029 439 лв.,  

в т.ч. резерв за непредвидени и/или  неотложни разходи в размер  

на 74 308 лв., /Приложение №4/ 

1.2.2. Местни дейности в размер на 1 899 924 лв. /Приложение №4А/ 

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със 

средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия –  

113 000 лв. /Приложение №4Б/ 

2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, 

както и по пълна бюджетна класификация, съгласно   Приложения №1, №2, №3, №3А 

и №3Б.   
3. Приема програмата за капиталовите разходи за  2019 г.  /Поименен списък по обекти, 

видове разходи  и източници на финансиране/ в размер на  1 084 960 лв.,  съгласно 

Приложение №5, като: 

3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в 

размер на 246 700  лв.; 

3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от преходен остатък от целеви 

трансфери от 2018 г. в размер на  820 000 лв.  

3.3. Приема разчет за разходите, финансирани  със собствени приходи в размер 

на 18 260 лв. 

3.4. Дава съгласие кметът на общината, по реда на чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г., при 

необходимост да направи предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 

трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа по обекти и размер на 

финансиране. 

4. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община 

Алфатар и приема техните бюджети, както следва: 

 ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар в размер на  495 184 лв  

 ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 264 426 лв. 

 Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на 167 550 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип в размер на 207 360 лв. 

5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 100 000 лв. 

6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва: 

6.1.Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но  уставите -  3 890 лв 

6.2.За спортни дейности в общината, в т.ч. и за ФК „Добруджанец”  и фитнес зала – 

9 500 лв 

7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия за   

предоставяне и отчитане  на целевите  средствата по т.6.2. 

8. Приема следните лимити за разходи: 



8.1. Социално – битови разходи в размер до  3 на сто от средствата за основна работна 

заплата на заетите по трудови правоотношения; 

8.2. Разходи за представителни  цели на кмета на общината  в размер на  2 600  лв.; 

8.3. Разходи за представителни  цели  на Председателя  на ОбС  в размер на  1 300 лв. 

9. Утвърждава списък на длъжностите  и на лицата, които имат право 

на транспортни   разходи   през 2019г.,  съгласно /Приложение №6/.   

 9.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите лица със специалност и 

квалификация изискваща се за съответната длъжност  в размер до  100 % от стойността 

на билета от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в 

различни населени места в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности. 

10. Утвърждава разчета на субсидии на организациите с нестопанска цел    

читалищата на територията на общината в размер на 132 860 лв., както следва: 

10.1. Читалище Алфатар -                      56 940 лв./ 6 бр.; 

10.2. Читалище с. Алеково –           28 470 лв./ 3 бр.; 

10.3. Читалище с. Цар Асен –                     5 030 лв./ 0,53 бр.; 

10.4. Читалище с. Кутловица –                8 825 лв./ 0,93 бр.; 

10.5. Читалище с. Чуковец –                    9 490 лв/ 1 бр.; 

10.6. Читалище с. Бистра –                          9 490  лв/ 1 бр.; 

10.7. Читалище с. Васил Левски –              4 745 лв./ 0,5 бр. 

10.8.Читалище „Ведрина”  гр.Алфатар -    9 870  лв./1,04 бр. 

     11.   Упълномощава кмета на общината да договори условията за  ползване  

              на средствата по т.10. 

  12.   Утвърждава разходите за заплати през 2019г., без звената от системата на народната   

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети,  съгласно Приложение №7.  

12.1. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”, съгласно Приложение №7. 

12.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално подпомагане и грижи” се определя от кмета на общината 

в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.12 от 

настоящото решение.   

13.   Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2019г. и прогнозни показатели за периода 2020-2021г. по приходите, помощите, даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение №8. 

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  на средства от Европейския съюз по 

прихода и разхода в размер на 513 413,00 лв.,съгласно  Приложение №9. 

   15. Определя максималния размер на дълга, както следва:   

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг  и общински гаранции  за 

2019 г. –  0 лв.                  

16.  Определя максимален размер на новите задължения за разходи,  които могат да бъдат 

натрупани през  2019г. в размер на 474 872 лв. 

17.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2019г. в размер на 1 582 907 лв. 

18.  Определя  сума на просрочени  вземания, които се  предвижда да бъдат събрани  през 

2019 г. в размер  на  40 000 лв. 

19.  Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване   

на следните приоритети: 

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 свързани с дейности за които се събират такси; за неотложни 

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

     20.   Възлага на кмета: 

20.1 Да организира разпределението на бюджет по тримесечия и да утвърди 

разпределението му по месеци. 

20.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен и 

определи  конкретните  им права и задължения. 

20.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

20.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз  

по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

20.6. 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; 

    21.   Упълномощава кмета: 

21.1. Да предоставя  временни безлихвени заеми от временно свободни средства по  

общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални 

и други програми.  

21.1.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на  

заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края 

на 2019 г. 

21.1.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

21.1.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват  

изискванията на чл.104, ал.1,т.4 от ЗПФ. 

21.1.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на  

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на ОбС. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидаства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори, по национални и други програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския 

план за развитие.  

21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

21.4. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране  на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, 



при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от 

държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 

21.5. 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 до неговото 

преустановяване. 

21.6. 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. 

22. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

22.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет  при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.  

22.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.    

22.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва във функция „Образование”. 

     23. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 31.03.2019 г. конкретни мерки за изпълнение на 

приетия от Общински  съвет  бюджет.  

 24.  Приема за сведение Протоколът  от м.декември 2018г. от публичното обсъждане на 

бюджета,  съгласно Приложение №10. 

 

 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска 

улица в с.Васил Левски, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.3 

от ЗУТ, чл.37, ал.1, т.8 и чл.70, ал.1-4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет - Алфатар взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 397 

 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с П. П. Ж., ЕГН , живуща в 

гр.Силистра, за продажба на идеална част от стара улица с приблизителна площ от 

210 (двеста и десет) кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот VI-281, в 

кв.13, по плана на с.Васил Левски, Община Алфатар, собственост на П. Жекова. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ VI-281 /проектно 

УПИ VI-281/, в кв.13, по плана на с. Васил Левски, като определя пазарната оценка на 

частта от имота – 210,00 кв.м, изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в 

размер на 321,30 (триста двадесет и един лева и 30 ст.) лева, която е 1,53 лв. ( един лев 

и 53 ст.) за един кв.м. 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ VI-281 

/проектно УПИ VI-281/, в кв.13, по плана на с. Васил Левски ще се определи 

окончателната площ на частта от улицата, която се придава към новоурегулирания 

УПИ, и която към този момент сменя характера си от публична общинска в частна 

общинска собственост.  

В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила 6 (шест) 

месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова пазарна оценка 

на имота (чл.70,ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с П. П. Ж. 

ЕГН , живуща в гр.Силистра, за продажба на определената част от улица, придадена 

към УПИ VI-281 /проектно УПИ VI-281/, в кв.13, по плана на с. Васил Левски, като 

определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в 

размер на 1,53 лв. ( един лев и 53 ст.) за един кв.м. 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска 

улица в с.Васил Левски, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, 

ал.3 от ЗУТ, чл.37, ал.1, т.8 и чл.70, ал.1-4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет - Алфатар взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 398 

 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Й. П. П., ЕГН , живущ в 

гр.Силистра,  за продажба на идеална част от стара улица с приблизителна площ от 82 

(осемдесете и два) кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот VI-281, в кв.13, 

по плана на с.Васил Левски, Община Алфатар, собственост на Й. Пенев. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ VI-281 /проектно 

УПИ V-331/, в кв.13, по плана на с. Васил Левски, като определя пазарната оценка на 

частта от имота – 82,00 кв.м, изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в 

размер на 125,46 (сто двадесет и пет лева и 46 ст.) лева, която е 1,53 лв. ( един лев и 

53 ст.) за един кв.м. 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ VI-281 

/проектно УПИ V-331/в кв.13, по плана на с. Васил Левски ще се определи 

окончателната площ на частта от улицата, която се придава към новоурегулирания 

УПИ, и която към този момент сменя характера си от публична общинска в частна 

общинска собственост.  

В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила 6 (шест) 

месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова пазарна оценка 

на имота (чл.70,ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с Й. П. П., 

ЕГН , живущ в гр.Силистра, за продажба на определената част от улица, придадена 

към УПИ VI-281 /проектно УПИ V-331/, в кв.13, по плана на с. Васил Левски, като 

определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в 

размер на 1,53 лв. ( един лев и 53 ст.) за един кв.м. 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Приемане на Мониторингов доклад на Община Алфатар за 2018 г. за 

изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

 

1. Приема Мониторингов доклад на Община Алфатар за 2018 г. за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020г.) за 2018 г. 

 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Определяне на свободните имоти от ОПФ „Пасища и мери”, които могат 

да се отдават под наем, след публичен търг, за ползване до 30.09.2019г. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл.102 от 

ППЗСПЗЗ, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.102 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Алфатар, приета с 

решение №376/30.11.2018г., Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 400 

 

1. Определя имотите от общинския поземлен фонд „Пасища и мери“, които могат да се 

отдават под наем на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, след провеждане на публичен търг с 

тайно наддаване, със срок на ползване до 30.09.2019 г., както следва: 

 
2. Определя началната тръжна цена при отдаване под наем на имотите в размер на 13,00 

(тринадесет) лева за един декар. Цената за ползване под наем на имотите, в зависимост от 

площа им, да се преизчисли за 7 (седеем) месеца, при сключване на договор за наем от 



01.03.2019 г. до 30.09.2019г. и да бъде със стойностите, посочени в колона 8 от решението 

по т.1. 

3. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 20 (двадесет) на сто от началната 

тръжна цена на имотите, определена по т.1 и т.2 от решението. 

4. Възлага на кмета на община Алфатар дейностите по изпълнение на решението – 

провеждане на търг и сключване на договори за отдаване под наем на имотите. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 046/29.01.2019 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предоставяне на част от сграда – общинска собственост с 

идент.№00415.501.848.1, която попада в поземлен имот №00415.501.848 по КККР на 

гр.Алфатар, с админ. адрес: гр.Алфатар, ул.Й.Петров №11 за изнесено работно място на ДСП 

гр. Силистра. 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.23, 

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

общинска собственост на Община Алфатар, Общински съвет - Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 401 

 

1. Допълва Програмата за управление на имотите – общинска собственост в община 

Алфатар през 2019 година, като създава т.II А.Имоти, общинска собственост, които 

общината има намерение да предостави за безвъзмездно управление, както следва: 

- Част от сграда – 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. идеални части от сграда с 

идентификатор №00415.501.848.1, цялата със застроена площ 653 кв.м., с 

предназначение „сграда със смесено предназначение”, Трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана”, начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, 

комплекс”, разположена в поземлен имот №00415.501.848 по КККР на гр.Алфатар с 

площ 4120 кв.м. 

2. Предоставя за безвъзмездно управление (ползване) на Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Силистра, ЕИК 1210150561680, адрес: гр.Силистра бул.Македония 

№169, представлявана от Мирослав Христов Палев част от сграда-частна общинска 

собственост, както следва: 

- 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. идеални части от сграда с идентификатор 

№00415.501.848.1, със застроена площ 653 (шестотин петдесет и три) кв.м., 

представляващи 3 бр. работни помещения, 1 бр. санитарен възел и фоайе, разположени 

на първи етаж от едноетажна сграда с предназначение „Сграда със смесено 

предназначение”, Трайно предназначение на територията: „урбанизирана”, Начин на 

трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс”, разположена в поземлен имот 

№№00415.501.848 по КККР на гр.Алфатар с площ 4120 кв.м., местонахождение на 

имота: гр.Алфатар, ул. Йордан Петров 11, граници на имота: 00415.501.850, 

00415.501.2140, 00415.501.651, 00415.501.3152, 00415.501.851, 00415.501.2110, за който 

е съставен акт за частна общинска собственост №352/03.05.2012 г., вписан в АВ на 

04.05.2012г., Вх.рег.№3299, том VII, стр.75, ПК30293; 30294, дело 1249. 

3. Частта от сградата по т.2 се предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) 

години с предназначение – за социални дейности и предоставяне на социални услуги на 

населението на Община Алфатар. 

4. Поддържането и ремонта на частта от сградата по т.2 се извършва от юридическото лице, 

на което е предоставена за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета му ( на основание чл.16 от ЗОС). 

5. Консумативните разходи, свързани с ползването на сградата по т.2 (разходи за ел.енергия и 

ВиК), данък сгради и такса смет, съответстващи на площта на предоставената за 

управление част са за сметка на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Силистра. 



6. Упълномощава кмета на Община Алфатар да извърши необходимите дейности по 

изпълнение на решението: да издаде заповед, сключи договор и предаде частта от сградата 

с подписване на двустранен протокол за приемане-предаване. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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   

 

 

 


