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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ  №020 

от 28.03.2017г. 

 Днес, 28.03.2017г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 11 общински съветници: г-жа Елис Талят, г-жа Живка 

Великова, г-н Иван Василков, г-жа Ивелина Вълева, г-жа Минка Стоянова, г-жа Радка Желева, 

г-н Иван Иванов, г-жа Тюркян Мехмед, г-н Сезгин  Али, г-жа Петранка Славова, г-жа Йорданка 

Иванова. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова - кмет 

на община Алфатар, г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Павлина 

Друмева – директор на Дирекция „АПОФ, г-жа Красимира Колева- директор на Дирекция "СА" 

кметове и кметски наместници. Днес наши гости са Теодор Крумов и Стефка Кънева. 

 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, уважаеми 

кметове и кметски наместници, уважаеми гости,  добре дошли на днешното редовно заседание 

на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 11 общински 

съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам редовното заседание на Общински 

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №19/23.03.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят - Имаме една входирана допълнителна докладна записка относно „Програма 

за развитие на читалищната дейност в община Алфатар през 2017 година”. Разгледана е 

на заседание на постоянните комисии. Да гласуваме да включим ли допълнителната 

докладна в дневния ред, като т.4. 

   

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №205 

Включва в дневния ред следната докладна записка: 

Т. 4 Докладна записка относно програма за развитие на читалищната дейност в община 

Алфатар. 

Елис Талят – Да гласуваме дневния ред. 
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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

30.03.2017г. 

 2. Докладна записка относно предоставяне под наем на земи от общинския поземлен 

фонд, без търг или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земи (ЗСПЗЗ). 

 3. Докладна записка относно Предоставяне под наем на дворни места частна общинска 

собственост. 

 4. Докладна записка относно програма за развитие на читалищната дейност в община 

Алфатар през 2017 година.  

 5. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 Елис Талят – Да гласуваме дневния ред. 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 206 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

30.03.2017г. 

 2. Докладна записка относно предоставяне под наем на земи от общинския поземлен 

фонд, без търг или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земи (ЗСПЗЗ). 

 3. Докладна записка относно предоставяне под наем на дворни места частна общинска 

собственост. 

 4. Докладна записка относно програма за развитие на читалищната дейност в община 

Алфатар през 2017 година.  

 5. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

  

 Елис Талят -Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред. 

  

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област 

Силистра на 30.03.2017г. 

Елис Талят – Давам думата на вносителя на докладната г-жа Янка Господинова – кмет 

на Община Алфатар. 

Янка Господинова – В Община Алфатар е получено писмо на Областния управител на 

Област Силистра и Председател на асоциацията по ВиК Силистра, с което свиква извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциациите по ВиК на 30.03.2017г от 14:00 часа. Предлагам 

да направим едно допълнение към решението като добавим заместник, който в мое отсъствие да 

ме замести - Председателя на ОбС. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 
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Радка Желева  -  Предлагам г-жа Господинова да ни каже какво счита за правилно да се 

гласува „за“ или „против“ на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Силистра.  

Янка Господинова – Не виждам причина да не подкрепим Асоциацията по ВиК –

Силистра .   

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат 

становища. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Аз съм за. 

  Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена 

реформа и земеделие – За.  

 Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова 

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За 

 Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство–За 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от закона от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за 

водите, се предлага Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 207 

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

на Община Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Силистра, което ще се проведе на 30.03.2017 г. 

от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация – Силистра, а в нейно 

отсъствие г-жа Елис Талят – председател на ОбС Алфатар. 

2.Възлага на представителя на Община Алфатар в извънредното заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра: 

2.1. Да участва в обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК 

Силистра за 2016г. и да гласува „за”/”против” неговото приемане.  

2.2. Да участва в обсъждане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК 

Силистра за 2016г. и да гласува „за”/”против” неговото приемане.  

2.3. Да гласува „за”/”против” приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 

2017г. 

2.4. Да участва в обсъждането и да гласува „за”/”против” решението за изразяване на 

съгласие с изпълнението на проектно предложение „Инвестиционен проект за изграждане на 

ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан” на Община Тутракан с номер 

ИСУН 2020-BG16M10P002-1-009-0002, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M10P002-1-009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2” по 

приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020г. и за поемане на задължение за спазване на 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договори, с които 

Асоциацията по ВиК Силистра възлага извършването на ВиК услугите и експлоатацията, и 

поддържането на ВиК активи, изградени на обособената територия на асоциацията. 

2.5. Да участва в обсъждането на други въпроси. 

 

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   
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 Елис Талят - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно предоставяне под наем на земи от 

общинския поземлен фонд, без търг или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

 Елис Талят – Давам думата на вносителя на докладната г-жа Янка Господинова – кмет 

на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Поискахме информация от Директора на ОД”Земеделие” 

гр.Силистра за най-високата тръжна цена за земите от държавния поземлен фонд за землищата 

на общината за 2016-2017г. Директорът на ОДЗ ме информира, че най-високата тръжна цена от 

проведен търг за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ е 49,00лв за землище 

Алфатар. За другите населени места не е имало участници в търга за стопанската 2016-2017г.  

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

 Радка Желева –Не може ли да променим цената за землищата на другите населени 

места? 

 Красимира Колева – Съгласно писмо на Директора на областна дирекция „Земеделие“ – 

Силистра,  единствено за землище Алфатар може да се приеме, че земите могат да се отдават 

под наем на ползватели на съответните масиви след заплащане на наем в размер на 49,00лв. За 

другите населени места не е имало участници в търга за стопанската 2016-2017г. 

 Радка Желева – Приемам предложението за землището в Алфатар. 

 Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат 

становища. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –

Приемаме. 

  Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена 

реформа и земеделие – Приемаме.  

 Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова 

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.77, 

ал.1, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост на Община Алфатар, във връзка със заповеди на Директора на ОД 

„Земеделие” Силистра по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и писмо №РД-338/08.03.2017г. на Директора на 

ОД „Земеделие” Силистра, предлагам Общински съвет да вземе следното 

   

РЕШЕНИЕ №208 

 

1. Предоставя земи от общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в 

самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда, преди издаването 

на заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на ползватели на съответните масиви по тяхно искане по 

цени на декар в размер на средното годишно рентно плащане за земеделски земи по землища, 

както следва: 

 

 с. Алеково - 42,00 лв./дка; 

 с. Бистра - 39,00 в./дка; 

 с. Кутловица - 33,00 лв./дка; 
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 с. Васил Левски - 52,00 лв./дка; 

 с. Цар Асен - 52,00 лв./дка; 

 с. Чуковец - 31,00 лв./дка 

 

2. Предоставя земи от общинския поземлен фонд в землище Алфатар, които не могат да 

се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда, преди 

издаването на заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на ползватели на съответните масиви по тяхно 

искане по цени на декар в размер на най-високата тръжна цена за землището за земите от 

държавния поземлен фонд, както следва: 

гр. Алфатар - 49,00 лв./дка; 

 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаването на земите по чл.37в, 

ал.10 от ЗСПЗЗ под наем за едногодишно ползване, след подаване на заявление от съответния 

ползвател и заплащане на определената по т.1 и т.2 наемна цена.  

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно предоставяне под наем на дворни места 

частна общинска собственост. 

 Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова кмет на община Алфатар. 

 Янка Господинова - С Ваше Решение №187 от протокол №018/27.01.2017г. приехте 

„Програма за управление на имоти – общинска собственост в Община Алфатар през 2017г.”, в 

която са включени дворни места, които Община Алфатар има намерение да отдава под наем 

през 2017г. Предоставям на Вашето внимание  списък на дворните места, които Община 

Алфатар ще отдава под наем през 2017г. 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

            Елис Талят – На заседание на постоянните комисии имаше предложение от г-жа Радка 

Желева срокът за отдаване под наем на дворните места да е за срок 5 години. Колеги моля да 

гласуваме по предложението. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 3 „против” – 4   „въздържали се” – 4 

Елис Талят въздържал се Тюркян Мехмед против 

Живка Великова против Радка Желева за 

Ивелина Вълева против Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова против Йорданка Иванова въздържал се 

Сезгин Али  въздържал се   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

            Живка Великова – Предлагам срока за отдаване под наем да е 3 години, за да не 

обвързваме следващото управление. 

 

 Елис Талят – Колеги моля да гласуваме по предложението на Живка Великова за срок 

от три години. 
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ГЛАСУВАНЕ: „за” – 7 „против” – 3    „въздържали се” – 1 

Елис Талят въздържал се Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева против 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова против 

Иван Василков за Иван Иванов против 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

   

 Елис Талят - Становища на ПК. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
– За. 

 Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена 

реформа и земеделие – За. 

 Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, 

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите 
– За. 

  

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 

НРПУРИВОС, се предлага Общински съвет да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №209 

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване, по реда на глава Седма от 

НРПУРИВОС, за отдаване под наем на дворни места частна общинска собственост, съгласно 

списък на дворните места за отдаване под наем през 2017г. (съгласно Решение №187 от 

протокол №018/27.01.2017г. на ОБС Алфатар) за срок от 3г.  

 2. Възлага на Кмета на общината, да извърши всички действия по изпълнение на 

решението. 

  

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 8 „против” –0 „въздържали се” – 3 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова въздържал се 

Иван Василков за Иван Иванов  въздържал се 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно програма за развитие на читалищната 

дейност в община Алфатар през 2017 година.  

 Елис Талят – Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Читалищата от Община Алфатар представиха в общинска 

администрация своите Програми за дейността си през 2017 г. На базата на направените от тях 

предложения е изготвена Програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. в община 

Алфатар. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Минка Стоянова – Отчетите са добре оформени да си гласуваме програмата. 

 Елис Талят - Становища на ПК. 
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Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство–За 

Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме. 

 Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена 

реформа и земеделие – За.  

 Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова 

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26 и чл.26а от ЗНЧ предлагам Общински 

съвет Алфатар да приеме следните решения: 

РЕШЕНИЕ №210 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2017г. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи договори за предоставяне на  

държавната субсидия с председателите на настоятелствата на следните читалища: 

 НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково; 

 НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра; 

 НЧ „Развитие – 1942 г.” с. Кутловица; 

 НЧ „Г.С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски; 

 НЧ „Успех – 1942 г.” с. Цар Асен; 

 НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1947 г.” с. Чуковец. 

3. Задължава читалищните настоятелства да изпълняват Програмата за развитие на  

читалищата дейност през 2017 г., съгласно чл.16, ал.1 от ЗНЧ; 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети по  

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2017 година в  

Общински съвет – Алфатар в срок до 15.03.2017 г.; 

5. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети (финансов 

и за дейността на читалищата през 2017 г.) в общинска администрация Алфатар до 

23.12.2017 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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ТОЧКА ПЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Минка Стоянова – От години ме тревожи един въпрос за ел. подаването по 

ул.“Олшанка“. Често няма ток, като през зимата в продължение на 36 часа. Не е ли възможно по 

някъкъв начин да минем към Алфатар, защото много често по тази улица няма ток. 

Радка Желева – Много години сме правили опити, писахме писма, но е въпрос на много 

големи инвестиции, да се отдели този извод и да се включи към Алфатар. 

Янка Господинова – Съоръженията са на Енерго- Про. Като кмет мога да напиша писмо 

до тях. 

Теодор Крумов – има ли някакво решение по въпросите за деактуване на имоти в 

с.Кутловица? Аз съм съгласен да си платим разходите. 

Красимира Колева – Има развитие по въпроса. От Служба по геодезия, картография и 

кадастър получихме оцифрен модел на кадастралния план  с.Кутловица включващ имоти в и 

извън регулация. Поискали сме от „Геодезия и кадастър“ ООД оферта за нанасяне на цифровия 

модел на КВС на с.Кутловица, но все още нямаме отговор. 

Янка Господинова –  На сесия офертата ще бъде представена на ОбС. Когато стигнем до 

деактуване ще се свържем с Вас. 

Стефка Кънева – Наследник съм на Цана Петрова Иванова. Имам наследствен имот от 7 

дка до бъдеща пречиствателна станция, в който е извозен строителен отпадък от минал проект 

от 2007г. Тези строителни отпадъци не са преместени до ден днешен. Нивата не се обработва от 

2006г. Предложението ви е за замяна или продажба. Продажба не приемам. Или да се почисти 

или замяна в същата категория. 

Радка Желева – Става дума за трасе за пречиствателна станция. Проекта е бил одобрен, 

петното е било одобрено.Тогава направихме предложение на Цана Петрова Иванова за замяна, 

но тя отказа. 

Янка Господинова- Ние имаме цялата документация и кореспонденция по казуса. 

Направена е проверка на място целият имот е зает от строителни отпадъци. Нямаме пари за 

почистване на имота. Предлагаме Ви замяна, точно колкото е вашия терен категория 5 

обработваема земя. 
 

 

 

  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 13:50  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист: ………... 

 /Живка Банкова/ 


