
 
     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 № 025/27.07.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 244 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – 

август – септември на 2017 г.                                                                    

2. Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на 

съдружниците на ''В и К'' ООД Силистра.       

3. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо 

събрание на съдружниците на ''В и К'' ООД Силистра. 

4. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища, 

съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)                                                                         

5. Докладна записка относно: Определяне на ОУ ''Христо Ботев'' гр. Алфатар за 

средищно училище и даване съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ОУ ''''Христо Ботев'' гр. 

Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища.  

6. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни 

паралелки в ОУ ''Христо Ботев'' гр. Алфатар за учебната 2017/2018 г. 

7. Докладна записка относно: Определяне на ДГ ''Щастливо детство'' гр. Алфатар за 

средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе 

предложение в Министерство на образованието и науката за вклчюване на ДГ 

''Щастливо детство'' гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища.  

8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017/2018) и Годишен 

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 

година. 

9. 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   

 
 



 
     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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – септември 

на 2017 г. 

 

       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 № 245 

 
1. Приема План за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието юли – август – 

септември на 2017 г. 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ВТОРА: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на съдружниците на 

„В и К” ООД Силистра. 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.139, ал.1 и ал.2 от Търговския закон 

и чл.19, ал.4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр.Силистра, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 246 

        1. Дава съгласие  да се предприемат съответните действия за актуализация на 

дружествения договор на „В и К” ООД гр.Силистра, във връзка с взети решения на общи 

събрания на съдружниците (проведени на 01.07.1997 г., 15.12.1997 г., 14.07.1998 г. и 

04.05.2000 г.) и вписани обстоятелства в Търговския регистър, както следва: 

- Навсякъде наименованието на дружеството да се промени от „В и К“ на „Водоснабдяване и 

канализация“; 

       -  В чл. 3 предметът на дейност да стане: 

„Проучване, проектиране, изграждане, стопанисване, поддържане и управление на 

водоснабдителните и канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни 

станции, транспортна и търговска дейност, СМР услуги в страна и зад граница.” 

      -  В чл.11, ал.1 и ал.2 да се променят, както следва: 

„(1) Основният капитал на дружеството е в размер на 192 410 лв. Той се състои от 19 241 

дяла, по 10 лв. всеки. 

  (2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва: 

-   Държавата – 9 813 дяла, на стойност 98 130 лв.; 

-   Община Алфатар – 192 дяла, на стойност 1 920 лв.; 

-   Община Главиница  – 962 дяла, на стойност 9 620 лв.; 

-   Община Дулово  – 1924 дяла, на стойност 19 240 лв.; 

-   Община Кайнарджа – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.; 

-   Община Силистра – 4 233 дяла, на стойност 42 330 лв.; 

-   Община Ситово – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.; 

-   Община Тутракан – 1 347 дяла, на стойност 13 470 лв.” 

 

           2. Управителят на „В и К” ООД - гр. Силистра да предприеме съответните действия за  

 



 

обявяване в Търговския регистър на актуализирания дружествен договор, съгласно чл.119, 

ал.4 от Търговския закон. 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо събрание на 

съдружниците на „В и К” ООД Силистра. 

      На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.6 от Търговския закон, 

Общински съвет Алфатар  взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 247 

 
1. Определя г-жа Янка Господинова - кмет на Община Алфатар за представител на 

Община Алфатар в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. Силистра,  а при невъзможност за участие да бъде заместена 

от г-жа Елис Талят – Председател на ОбС Алфатар. 

2. При участие в Общото събрание да се гласува с оглед запазване интереса на 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища, съгласно Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).  

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 248 

1. Дава съгласие кметът на общината да издава заповеди и сключва договори за 

предоставянето под наем на имотите – полски пътища с лицата, които са определени 

за ползватели със заповед на Директора на ОД „Земеделие” за разпределението на 

масивите за ползване, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, съобразно постигнатото 

споразумение за стопанската 2017 – 2018 г. или желаят да ги ползват за стопанската 

2017 – 2018 г., тогава когато ползват на правно основание имоти, с които граничат, но 

за населеното място няма постигнато споразумение. 

 

2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на 

средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена 

от Областна дирекция по „Земеделие” – гр. Силистра както следва: 

 

 

№ 

 

Землище 

 

 

Средно рентно плащане за 

стопанската 2016 г. в лева 

1 с. Алеково 42,00 

2 гр. Алфатар 42,00 

3 с. Бистра 38,00 

4 с. Васил Левски 52,00 

5 с. Кутловица 36,00 

6 с. Цар Асен 47,00 

7 с. Чуковец 41,00 

 

3. В  договорите за наем да се запише условието, че ползвателят на който са 

предоставени  полски пътища е длъжен да осигурява достъп до имотите, декларирани 

и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЕТА: Определяне на ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за средищно 

училище и даване съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство 

на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища.  

 

       На основание чл.21, ал1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 

Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 249 

1. Определя ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище. 

 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в Списъка 

на средищните детски градини и училища.  

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ШЕСТА: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки 

в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за учебната 2017/2018 г.  

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и чл.11а, ал.1 

от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите 

и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 250 

1. Разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, 

гр. Алфатар за учебната 2017/2018 година, както следва: 

   I клас – 7 ученици;  

   III клас – 15 ученици; 

   IV – 15 ученици; 

   V – 15 ученици; 

   VI – 12 ученици; 

   VII – 15 ученици; 

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън 

определените по единните разходни стандарти на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за 

обезпечаване на учебния процес. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РУО – 

Силистра за съществуване на една самостоятелна паралелка с минимален брой на 

учениците под 10, както следва: 

    I клас – 7 ученици;  

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   

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА СЕДМА: Определяне на ДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар за средищна 

детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство” 

гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища. 

   

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 

от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните 

детски градини и училища, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 251 

1. Определя ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина. 

 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      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 № 025/27.07.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ОСМА: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017/2018) и Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 година. 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.197 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 252 

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа  за личностно развитие на децата и 

учениците на Община Алфатар (2017/2018). 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община 

Алфатар за 2017 година. 

 

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   

 

 

 

 


