
 
 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 № 019/27.02.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 192 
 

Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

Т.5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020 година.  

Т.6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

Т.7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

Т.8.Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – полски 

пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил 

Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи. 

Т.9.Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г . 
Т.10.Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  алфатар  за  периода  2018- 2020 г.  
Т.11.Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ 

VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год.за 

улична и дворищна  регулация. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 193 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 
           1.Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 

2016 година. 

 2. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2016 година 

 3. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за младежта – 

2017 г. 

 4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за 

опазване на околната среда в Община Алфатар през 2016 г. 

 5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020 година. 

 6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

 7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

 8. Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – 

полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, 

с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 

 9. Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г. 

 10. Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. 



 11. Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ 

VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение 

на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122.  

 12.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2016 година. 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет – 

Алфатар взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 194 

 

 
1. Приема Отчет за дейността на МКБППМН през 2016 година. 

 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за интегриране 

на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2016 година. 

 

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

администрация, Общински съвет гр.Алфатар взе следното: 

 

   

РЕШЕНИЕ №195 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в 

Община Алфатар (2014-2020 г.) за 2016 година.  
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 

2016 година на Община Алфатар и Общински план за младежта – 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.16 от Закона за младежта 

Общински съвет Алфатар  взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ №196 

1. Приема Отчет по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 

г. на Община Алфатар за 2016 година (Приложение №1); 

2. Приема Аналитична справка – Годишен доклад за младежта за 2016 година на 

община Алфатар (Приложение №2); 

3. Приема План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. 

на Община Алфатар за 2017 година (Приложение №3); 

4. Приема Общински план за младежта-2017 година (Приложение №4); 

5. Възлага на кмета на община Алфатар да създаде организация по изпълнение на 

Общински план за младежта – 2017 година. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване на 

околната среда в Община Алфатар през 2016 г. 

На основание чл.21., ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 от ЗУО, Общински съвет 

гр.Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №197 

 

1.  Приема отчет за изпълнението на програма за опазване на околната среда в 

Община Алфатар през 2016 г. 
 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Приемане на Отчет на План за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за енергийна ефективност 

на Община Алфатар за периода 2017-2020 година. 

  
 

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

енергийната ефективност, Общински съвет Алфатар  взе следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ №198 

 

 

1. Приема Отчет на План за енергийна ефективност на Община Алфатар за 

периода 2013-2016 г. за 2016 година; 

 

2. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Алфатар за 2017-

2020 година. 

 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА и чл.10, ал.3, т.2 от Закон за 

енергията от възобновяеми източници, Общински съвет - Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ №199 

 

 

1. Приема отчет на План-програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014-2020 г. за 

2016 година. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Предоставяне на стоматологичен кабинет в ОУ ”Христо 

Ботев” гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.17, ал.1 от 

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

общинска собственост (НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с 

Решение №239 по протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от 

Протокол №60/14.07.2015г., Общински съвет Алфатар взе следното: 

     

 

РЕШЕНИЕ №200 

 

 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Част от Ученическа сграда – Стоматологичен кабинет със ЗП  17 м2, в едно с 

движимото имущество, намиращ се в ОУ„Христо Ботев”, гр.Алфатар, ул. „Христо 

Ботев” №2, идентификатор на сградата с №00415.501.647.2, която е разположена в 

поземлен имот с идентификатор №00415.501.647, АОС(п) №295/26.04.2011г. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от пет  години. 

 

 

 
 



 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, 

попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил Левски 

и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

 

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

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

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Алфатар 

взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №201 

 

 

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

за предоставянето под наем на имотите - полски пътища, на лицата, които желаят да ги 

ползват за стопанската 2016 - 2017 г. 

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 Общинска служба по “Земеделие“ - гр. Силистра както следва: 

• гр. Алфатар - 39,00 лв./дка; 

• с. Бистра - 39,00 в./дка;  

• с. Кутловица - 33,00 лв./дка;  

• с. Васил Левски - 52,00 лв./дка; 

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 стопанската година. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Определяне на  пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 2017г. 

 

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

администрация, чл. 37и, ал.3 и ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.24а, ал.6, т.4 и чл.24а, 

ал.7от ЗСПЗЗ; чл.98, ал.1 и ал.4 от ПППЗСПЗЗ, чл.7, ал.2 и чл.10, ал.3 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 №202 

 

1.Определя пасищата и мерите от общински поземлен фонд на Община 

Алфатар за индивидуално ползване през стопанската 2017, съгласно списък 

Приложение № 1. 

2. Определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд „пасища и мери” 

с площ до 10.000 дка, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви за 

ползване и които могат да се отдадат под наем за една година без провеждане на търг, 

съгласно списък Приложение № 2. 

3.Определя наемна цена за декар при разпределянето на пасища и мери по 

чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ – 6.00 лева. 

4.Определя начална тръжна цена за декар при отдаване на пасища и мери по 

чл.37и, ал. 13 и ал.14 от ЗСПЗЗ – 7.00 лева.  

5.Възлага на кмета на община Алфатар да извърши дейностите по 

разпределянето и отдаването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, 

съгласно горепосочените решения и действащото законодателство. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 



 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  на община  Алфатар  

за  периода  2018- 2020 г. 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12  от ЗМСМА, чл.83, ал.2  от Закона за 

публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна 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 №203 

 

 

1. Одобрява бюджетната  прогноза  за местни дейности на Община Алфатар за 

периода 2018 - 2020 г /Приложение №1/ 

 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 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 № 019/27.02.2017 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Изменение на ПУП-План за регулация за УПИ VІІІ-за 

залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122. 

 

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

администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.2 от ЗУТ, 

предлагам ОбС гр. Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №204 

 

1. Дава съгласие за отпочване на процедура за изработване на проект за изменение 

на уличната регулация о.т.326 до о.т.327 в кв.134 и създаването на нова 

обслужваща улица от о.т.327/съществуваща/  през о.т. 327а/нова/ до 

о.т.331а/нова/. 

2. Дава съгласие за образуване на нови УПИ и промяна на предназначението им 

както следва: УПИ І- „За озеленяване”; УПИ VІІІ-3272, УПИ ІХ-3273 и УПИ Х-

3276 „За ниско жилищно застрояване” в кв.134. 

3. Дава съгласие за образуване на нов УПИ ХІ-3275 отреден „За озеленяване” в 

кв.133. 

4. Възлага на Кмета на община Алфатар организацията и контрола по 

изпълнението на процедурата по изработването и одобряването на ПУП- План за 

регулация и Изменение на уличната регулация от ос.т.326 до ос.т.327 по плана 

на гр.Алфатар, Промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 

№00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар, съгласно приложената Скица- 

предложение. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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/ 


