
 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 365 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
1. Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

2. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на обществен превоз на 

пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за 

земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 

имотите, за ползване под наем от съответен ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, през стопанската 

2018-2019г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

''Нетуоркс – България'' ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар. 

Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

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

 

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

Елис Талят 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
                                                                                        

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 



 

 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Алфатар. 
 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 366 

 

1. Отменя Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията 

на Община Алфатар, приета с Решение №421/22.12.2014г. по протокол 

№51/22.12.2014г. на Общински съвет Алфатар. 

2. Приема Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят 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   

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Откриване на процедура за разпределение и възлагане на обществен 

превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 
 

        На основание чл.21, чл.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за 

автомобилните превози и чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 367 

 

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии от 

утвърдената областна транспортна схеми от квотата на Община Алфатар, по 

„обособени позиции”, съгласно списък – Приложение №1, по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

 

2. Във връзка с изискването на чл.113, ал.1 от ЗОП, определя срок на договора/ите 

с избрания/те изпълнител/и от 1 (една) година. 

 

3. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 и чл.10, ал.1 от ЗОП в процедурата могат 

да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността, и други 

документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и 

приложимите подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП. 

 

4. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите 

функции  относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител/и по 

процедурата на кмета на Община Алфатар, като го оправомощава да 

предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по 

провеждането й по реда на ЗОП. 

 

5. Определя в състава на комисията по провеждане на процедурата да бъдат 

включени 2 (двама) общински съветници от Общински съвет – Алфатар: 

 

1. Петранка  Димитрова Славова – председател на постоянна комисия по 

„Общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, 

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”. 

 



2. Сезгин Ибрям Али – член на постоянна комисия по „Общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, 

стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”. 

6. Възлага на кмета на Община Алфатар, в рамките на предоставените му от ЗОП 

правомощия, да издаде решение за откриване на процедурата по реда на чл.22, 

ал.1, т.1 от същия, чрез процедура по пряко договаряне. 

 

 

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

Елис Талят 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   

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за 

земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, за 

ползване под наем от съответен ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, през стопанската 2018-2019г. 
  

         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 № 368 

 

1. Дава съгласие кметът на общината да издаде заповед за предоставяне под наем 

на имотите – полски пътища на Община Алфатар, проектираните в плана за 

земеразделяне по землища на общината, които не са необходими за осигуряване 

на пътен достъп до имотите и да сключи договори със земеделските стопани, 

юридически лица и еднолични търговци, в чиито масиви попадат полските 

пътища, съгласно заповед на Директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от 

ЗСПЗЗ за разпределението на масивите за ползване, и при подадено заявление с 

искане за ползване на имотите под наем за земеделско производство през 

стопанската 2018-2019г. или когато ползват на правно основание имоти, с които 

граничат, но за населеното място няма постигнато споразумение. 

2. Договорите за ползване под наем на общинските имоти с НТП „Полски пътища” 

да се сключат след заплащане на наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева 

на декар за всички землища на общината. 

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. 

4. Със средствата от събрания наем на полски пътища да се извърши поетапно 

трасиране и идентификация на полските пътища, за които е необходимо. 

 

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

Елис Талят 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   

                                                                        

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 



 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 

план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за 

нуждите на ''Нетуоркс – България'' ЕООД. 
 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

                              РЕШЕНИЕ № 369 

  

               Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

„Нетуоркс – България” ЕООД, преминаващ през следните имоти на неурбанизирана 

територия по КК на гр. Алфатар: ПИ №00415.25.500, №00415.25.501, №00415.25.502, 

№00415.26.502, №00415.41.505, №00415.42.503, №00415.52.501, №00415.53.400, 

№00415.53.402, №00415.53.403, №00415.53.500, №00415.59.500, с възложител: 

„Нетуоркс – България” ЕООД, с управител: Свилен Руменов Максимов, чрез 

упълномощен представител Красимир Иванов Цонев, пълномощно с 

рег.№115/10.01.2018год. 

 

               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 общинска администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

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

Елис Талят 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   

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 

 

 

 



 
 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 № 042/31.10.2018 г. 

 
ТОЧКА ПЕТА: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка 

на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар. 
 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,  Общински съвет - 

Алфатар взе следното: 
РЕШЕНИЕ № 370 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна 

част от него. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова за 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                      /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 

 


