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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 №018 

от 27.01.2017г. 

 Днес, 27.01.2017г. 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: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян 

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, 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- ст.експ."ЗН, ОМП, ССИ" 

кметове и кметски наместници. Гости: гл.инспектор Траян Петров – Началник на РУ и 

служители на РУ обслужващи Община Алфатар. 

 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. Общинска избирателна комисия Алфатар предостави Удостоверение №12 от 

20.01.2017г., с което удостоверява за общински съветник следващия от листата на „БСП” - 

Йорданка Борисова Иванова. Г-жа Елис Талят -Председател на ОбС Алфатар прочете клетвата 

и общинския съветник от ПП БСП – г-жа Йорданка Иванова се закле. 
 

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 №17/23.01.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят - Имаме една входирана допълнителна докладна записка. Разгледали сме я 

на заседание на постоянните комиси - Докладна записка относно закриване на НУ „Отец 

Паисий” с.Алеково от учебната 2017/2018 година.     

         Елис Талят – Да гласуваме за включване на допълнителната докладна записка към 

дневния ред като т.2 

   

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №182 

         Приема предложената допълнителна докладна записка да се допълни към дневния ред, 

както следва:  
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Т.2  Докладна записка относно закриване на НУ „Отец Паисий” с.Алеково от учебната 

2017/2018 година. 

 

Елис Талят - Предложение за промяна на точките по проекта на дневния ред по следния 

начин: 

- Докладна записка относно приемането на Отчет за изпълнение на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. да стане т.3 

- Докладна записка относно приемане на „Програма за управление на имоти –общинска 

собственост община Алфатар през 2017г.“ да стане т.4 

-  Докладна записка относно приемане на бюджета на община Алфатар за 2017г. да стане 

т.5 

- Докладна записка относно отчет за дейността на ОбС Алфатар и неговите комисии за 

периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. да стане т.6 

- Докладна записка относно план за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари-

февруари-март на 2017г. да стане т.7 

- Докладна записка относно Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, 

които не функционират и са включени в масивите за ползване, съгласно заповеди на 

Директора на ОД”Земеделие” за разпределение на масивите в землищата на с.Цар Асен 

и с.Чуковец за стопанската 2016-2017г. да стане т.8 

-   Въпроси. Заявления. Изказвания и др. да стане т.9 

 

Елис Талят - Колеги, имате ли други предложения, моля заповядайте?  Няма.  

                         Гласуване за промяна на точките по проекта на дневния ред. 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Информация за криминогенната обстановка, разкриването на престъпления и работата 

на служителите от националната полиция през 2016 година на територията на Община Алфатар. 

 2. Докладна записка относно закриване на НУ „Отец Паисий” с.Алеково от учебната 

2017/2018 година. 

 3. Докладна записка относно приемането на Отчет за изпълнение на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. 

 4. Докладна записка относно приемане на „Програма за управление на имоти –общинска 

собственост община Алфатар през 2017г.“ 

 5. Докладна записка относно приемане на Бюджета на община Алфатар за 2017г. 

 6. Докладна записка относно отчет за дейността на ОбС Алфатар и неговите комисии за 

периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. 

  7. Докладна записка относно план за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари 

февруари-март на 2017г.  

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

пътища, които не функционират и са включени в масивите за ползване, съгласно заповеди на 

Директора на ОД ”Земеделие” за разпределение на масивите в землищата на с.Цар Асен и 

с.Чуковец за стопанската 2016-2017г. 
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 9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

           Елис Талят – Да гласуваме дневния ред. 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 183 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация за криминогенната обстановка, разкриването на престъпления и работата 

на служителите от националната полиция през 2016 година на територията на Община Алфатар. 

 2. Докладна записка относно закриване на НУ „Отец Паисий” с.Алеково от учебната 

2017/2018 година. 

 3. Докладна записка относно приемането на Отчет за изпълнение на Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. 

 4. Докладна записка относно приемане на „Програма за управление на имоти –общинска 

собственост община Алфатар през 2017г.“ 

 5. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Алфатар за 2017г 

 6. Докладна записка относно отчет за дейността на ОбС Алфатар и неговите комисии за 

периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. 

  7. Докладна записка относно план за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари 

февруари-март на 2017г.  

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

пътища, които не функционират и са включени в масивите за ползване, съгласно заповеди на 

Директора на ОД”Земеделие” за разпределение на масивите в землищата на с.Цар Асен и 

с.Чуковец за стопанската 2016-2017г. 

 9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

  

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за криминогенната обстановка, разкриването на 

престъпления и работата на служителите от националната полиция през 2016 година на 

територията на Община Алфатар. 

Елис Талят – Давам думата на началник РУ- главен инспектор Траян Петров. 

Траян Петров – Добър ден. Всички сте се запознали с информацията. Разкриваемостта 

на престъпленията е добра. Колегите ми работят добре с Община Алфатар. Същите 

своевременно и безпрепятствено си изпълняват съвестно задълженията за обслужване 

интересите на гражданите. Ако имате въпроси съм на разположение. 

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

Минка Стоянова -  Отправяме поздравления към работата на полицията.  

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 
– Становището на комисията е да бъде приета информацията за престъпността. 
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  Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие – Разгледахме информацията, обширна е. Приемаме информацията. 

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

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

Приемаме информацията. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– Отлично взаимодействие с 

образователните структури и други местни институции. Благодаря за съвместната дейност. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам 

Общински съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 184 

1.Общински съвет Алфатар приема Информация за криминогенната обстановка, 

разкриването на престъпления и работата на служителите от националната полиция през 2016 

година на територията на Община Алфатар. 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

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

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно закриване на НУ „Отец Паисий” с.Алеково 

от учебната 2017/2018 година. 

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

на Община Алфатар. 

 Янка Господинова –Проблема е изложен в мотивирано предложение от г-н Юлиян 

Драгнев- Директор на ОУ „Отец Паисий“ с.Алеково. На ноемврийската сесия на ОбС миналата 

година Директорите представиха проблема на Вашето внимание дали да закрием училището. 

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

 Сезгин Али – Знам че е неизбежно, разговарял съм с родителите на децата и те са 

съгласни децата им да се преместят в ОУ „Христо Ботев“, но се въздържам. 

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

становища. 

 Радка Желева – Всички комисии се обединяваме в едно решение- 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 –

За. 

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

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

реформа и земеделие – За.  
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 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.54, ал.4 и чл.312,ал.1 и ал.6 от Закон за 

предучилищното и училищното образование и чл.7 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предлагам Общински 

съвет Алфатар да приеме следното решение: 

   

РЕШЕНИЕ №185 

 

1. Не определя НУ „Отец Паисий” за защитено училище през учебната 2017/2018 г., 

поради което да бъде изключено от списъка на защитените училища. 

2. Закрива от учебната 2017/2018 година НУ „Отец Паисий” с. Алеково.  

2.1. мотиви за необходимостта от закриване – нулева година за прием на ученици в 

първи клас; трима ученици от четвърти клас завършват начална степен на образование; остават 

за обучение 9 (девет) ученици, обучението ще е организирано в маломерни слети паралелки, 

което влошава качеството на образование; недостатъчни финансови средства за издръжка. 

2.2. наименование и адрес – Начално училище „Отец Паисий”, с. Алеково, община 

Алфатар, обл. Силистра, ул. Отец Паисий 1; 

2.3. вид на училището – общинско училище;  

2.4. етап и степен на образование и организация на учебния ден – начален етап на 

образование, степен – начална, целодневна организация на учебния ден;  

2.5. информация за броя на учениците и възможностите за пренасочването им - през 

учебната 2016/2017 г. в училището се обучават 16 ученици, учениците могат да бъдат 

пренасочени в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар;  

2.6. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и 

използване на сградния фонд и на материално-техническата база – публична общинска 

собственост, с акт за собственост №217 от 11.07.2013 г., сградният фонд да се използва за 

предоставяне на социални услуги в общността, материално-техническата база да се използва от 

ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар;  

2.7. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация – 

задължителната документация да се приеме и съхранява в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар; 

2.8 информация за осигурен транспорт до училището, към което са насочени 

учениците – учениците да се извозват ежедневно с автобусите за превоз на ученици, 

предоставени от МОН на общината.  

3. Възлага на кмета на Община Алфатар да започне производство по издаване на заповед 

от Министъра на образованието и науката за закриване на НУ „Отец Паисий” с. Алеково.  

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 2 

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 въздържал се 

Сезгин Али  въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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ТОЧКА ТРЕТА: . Докладна записка относно приемането на Отчет за изпълнение на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016г. 

 

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

        Янка Господинова –Предоставям на вниманието Ви Отчет за изпълнение на Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година . Знаете, 

че имахме проблеми с документите ОС за актуване. В табличен вид са ви представени актовете 

за ОС. Нямаме извършени продажби с изключение на имоти в с.Чуковец, които отчуждавахме. В 

табличен вид са представени и предсрочените и несъбираеми суми. 

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

 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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската 

собственост и чл.140, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост на община Алфатар, предлагам Общински съвет Алфатар 

да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №186 

1.Приема Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост през 2016 година . 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно приемане на „Програма за управление 

на имоти –общинска собственост в община Алфатар през 2017г.“ 

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

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Предлагам на вниманието Ви разработе на „Програма за управление 

на имоти – общинска собственост в община Алфатар през 2017 година.” В табличен вид са 
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представени прогнози за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. През 2017г. 

Община Алфатар няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица. 

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

Радка Желева – Какво мисли общината за  проблема с Алфатарските гробища. Няма 

места. Около него всички имоти са частни и замяната е трудна. 

Янка Господинова –Не сме коментирали. Ще го имаме в предвид за следваща сесия. 

 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 – 

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. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.9 от Закона за общинска-

та собственост, предлагам Общински съвет да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №187 

1. Приема програма за управление на имотите – общинска собственост в община Алфатар 

през 2017 година. 

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

решението. 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 ТОЧКА ПЕТА: . Докладна записка относно приемане на Бюджета на община Алфатар за 

2017г.  

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

на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – По отношение на капиталовите разходи няма населено място без 

средства. Всеки кмет си каза кое му е приоритет.  

            Павлина Друмева - На заседание на ПК бе обсъден бюджета и бяха направени корекции 

в приложение № 4 и приложение № 5 – поименен списък на капиталовите разходи в Община 

Алфатар за 2017 г.: отпада полагане на трошенокаменна настилка на ул. „Десета” с.Бистра, като 

сумата 8000лв. се прехвърля за основен ремонт сграда об. собственост с.Бистра, където сумата 

става 23000лв. Отпадат полагане на трошенокаменна настилка на ул. „Трета” с.Кутловица -
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20000лв. и основен ремонт /асфалтиране/ на ул.”Отец Паисий” с.Алеково- 30000лв., като тази 

сума от 50000лв. ще е за основен ремонт на Читалище с.Алеково. С тези промени следва да се 

актуализира в Решението точка 1.2.2. Местни дейности в размер 1 371 639 лв. и точка 1.2.3. За 

допълнително финансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи – 

81 000лв. 

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

            Радка Желева – Ще гласувам въздържал се. 

 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 –

Даваме съгласие. 

 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.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 2017 год, ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и чл.42, ал.2 от 

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

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

общинския бюджет на Община Алфатар, предлагам Общински съвет - Алфатар  да вземе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №188 

 

1. Приема бюджета на Община Алфатар за 2017 год. по пълна  бюджетна 
            класификация както следва: 

1.1. По прихода в размер на  3 106 374 лв. съгласно /Приложение №1 и №2/, в т.ч.  
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   1 653 735  лв. в т.ч. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 542 428 лв. 
 Преходен остатък от 2016 г. в размер на 111 307 лв., в.т.ч.: 
o ВРБ ОУ гр.Алфатар -   6 718 лв.; 
o ВРБ НУ с.Алеково – 918 лв; 
o ВРБ ДГ гр.Алфатар – 9 701 лв.; 
o ВРБ Дом за стари хора  – 1 658 лв.; 

ПРБ, в т.ч.: 

o Дейност „Общинска администрация” – 2 470 лв.; 
o Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 13 917 лв.; 
o Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 2 751 лв.; 
o Дейност 285 „Доброволни формирования” – 4 843 лв.; 
o Дейност „Детски градини” – 1 000 лв.; 
o Дейност „Общообразователни училища” – 670 лв.; 
o Други дейности по образованието – 30 898 лв.; 
o Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 5 920лв.; 
o Дейност „Кризисен център за деца” – 15 711 лв.; 
o Дейност „Програми за временна заетост” – 13 137лв.; 
o Дейност „ Музеи, паметници с регионално значение” – 995 лв. 
1.1.2.  Приходи за местни дейности в размер на 1 452 639  лв. / Приложение №1 и №2/в т.ч.                    

 Данъчни приходи в размер на  128 000 лв.  
 Неданъчни приходи  в размер на 308 100 лв. 
 Обща изравнителна субсидия   в размер на    168 300  лв. 
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 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  -  42 300 лв. 
 Целева субсидия за капиталови разходи -  192 000лв.  
 Предоставени трансфери в размер на /-/ 25 200 лв. 
 Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства  
     от ЕС  в размер  на  /-/ 50 000 лв. 

 Преходен остатък от 2016 г. -  689 139  лв., в. т.ч.: 
o Дейност „Общинска администрация” – 3 922 лв./продажби/. 
o Дейност Осветление на улици и площади – 11 280 лв 
o Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа  – 500 000 лв. 
o Дейност „Други дейности БКС”  -  15 800 лв.  
o Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” –     105 484 лв. 
o Дейност „Служби и дейностти по поддържане и ремонт” –     43 690 лв. за зимно  

поддържане и снегопочистване  
o Дейност „ Приюти за безстопанствени животни” – 354 лв. 

1.2 По разходите в размер на  3 106 374 лв. разпределени по функции  

дейности и параграфи, съгласно /Приложение №3 и №4/: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на   1 653 735 лв.,  

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

 на 37 900 лв. 

1.2.2. Местни дейности в размер на 1 371 639 лв.  
1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със 
            средства от собствени приходи – 81 000 лв. 

2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както и по 
пълна бюджетна класификация, съгласно   Приложение №2, №3 и №4   

3. Приема Инвестиционната програма за 2017 г. /Поименен списък по обекти, видове разходи  и 
източници на финансиране/ в размер на        789 100 лв.,  съгласно Приложение №5, като 

3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
192 000  лв.; 

3.2. Приема разчет за разходите, финансирани  от преходен остатък от целева субси-
дия за ДМА от 2016 г. в размер на        500 000 лв.  

3.3. Приема разчет за разходите, финансирани  с приходи от постъпления от продажба 
на общински нефинансови активи през 2015 г.и 2016г.  в размер   на   20 000 лв.;  

3.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от мери и пасища, общински 
пътища  и продажба на дървесина   в размер на  73 980 лв; 

3.5. Приема разчет за разходите, финансирани с други собствени приходи на общината 
в размер на  3 120 лв; 

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  314 865 лв  

 НУ „Отец Паисий” с. Алеково в размер на 75 940 лв. 

 ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 194 315 лв. 

 Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на 133 318 лв. 

 Център за настаняване от семен тип в размер на 183 072 лв. 
5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 97 000 лв. 
6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва: 

6.1.Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но  уставите -  2 780 лв 

6.2.Помощи  за погребение по решение на ОбС  -  500,00 лв. 

6.3.За спортни дейности в общината, в т.ч. и за ФК „Добруджанец” – 4 000 лв. 

7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия за   предоставяне и от-
читане  на целевите  средствата по т.6.3. 

8. Приема следните лимити за разходи: 
8.1. Социално – битови разходи в размер на  3 % от средствата за основна работна заплата на 
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заетите по трудови правоотношения; 

8.2. Разходи за представителни  цели на кмета на общината  в размер на  2 200  лв.; 

8.3. Разходи за представителни  цели  на Председателя  на ОбС  в размер на  1 900 лв. 

9. Утвърждава списък на длъжностите  и на лицата, които имат право 
на транспортни   разходи   през 2017г. 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 102 200 лв., както следва: 

10.1. Читалище Алфатар -                      44 676 лв./ 6,12 бр.; 

10.2. Читалище с. Алеково –                      21 900 лв./ 3 бр.; 

10.3. Читалище с. Цар Асен –                       3 869 лв./ 0,53 бр.; 

10.4. Читалище с. Кутловица –            6 789 лв./ 0,93 бр.; 

10.5. Читалище с. Чуковец –                7 300 лв/ 1 бр.; 

10.6. Читалище с. Бистра –                         7 300  лв/ 1 бр.; 

10.7. Читалище с. Васил Левски –               2 920 лв./ 0,4 бр. 

10.8.Читалище «Ведрина» гр.Алфатар -   7 446  лв./1,02 бр. 

   11 .   Упълномощава кмета на общината да договори условията за  ползване  

на средствата по т.10. 

12. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната  

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

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

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

те на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.12 от настоя-

щото решение.   

13.   Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г. 

/Приложение №8/ 

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

да и разхода в размер на 434 430,00 лв.,съгласно  /Приложение №9/. 

    15. Определя максималния размер на дълга, както следва:   

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг за 2017 г. –  0 лв.                  

16.  Определя максимален размер на новите задължения за разходи в края н  2017г. в размер на 

376 614 лв., които не могат да   надвишават  15% от средногодишния размер на отчетените разхо-

ди за последните четири години. 

17.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи в края на 2017г. в размер на 1 255 378 

лв., които не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за пос-

ледните четири години. 

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

2017 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  
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разходи; за разходи свързани с дейности за които сесъбират 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 обяснителни- 

те 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 раз-

ходвани 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 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от  

Европейския съюз и по други международни програми.  

21.2. 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  

2017 г. 

21.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства  

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

21.4.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват  

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

21.5. 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. 

21.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидаства 

за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели 

на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

21.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

21.8. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо 

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

вие, 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. 

21.9. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при на-

рушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписани правила по актуализираната 

Системата за финансово управление и контрол и утвърдените антикризисни мерки в община-

та  до неговото преустановяване. 

21.10. При възникване на  временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от 
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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 ус-

ловие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма про-

срочени задължения в съответната делегирана дейност.  

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

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

22.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит във функция „Образование” по формулата, 

съгласно предварително утвърдени правила за неговото разпределение.  

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

ботят и представят в срок до 30.03.2017 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Об-

щински  съвет  бюджет.  

24.  Приема за сведение Протоколът  от м.ноември от публичното обсъждане на бюджета,  

съгласно /Приложение №10/. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 7 „против” – 0 „въздържали се” – 4 

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно отчет за дейността на ОбС Алфатар и 

неговите комисии за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. 

             

Елис Талят –  Общински съвет- Алфатар е провел 14 заседания, от които 2 извънредни 

заседания и 12 редовни заседания. В съответствие с проведените заседания са изготвени 14 протокола. 

Качени са на интернет страницата на общината: alfatar.egov.bg  Основната дейност на Общинския съвет 

се извършва в постоянните комисии, където се обсъждат предложените проекти за решения, както и 

депозирани в деловодството на Общински съвет писма, заявления и жалби на граждани. 

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

 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 –

Даваме съгласие. 

 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 – 

Приемаме. 

   

 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 
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взаимодействието му с общинската администрация, предлагам ОбС Алфатар да вземе следното 

решение: 

 

РЕШЕНИЕ №189 

 

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

периода 01.01.2016г.- 31.12.2016г. 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно план за работата на ОбС Алфатар за 

тримесечието януари-февруари-март на 2017г. 

Елис Талят - На вашето внимание е плана за работата на ОбС Алфатар. Ако имате да 

допълните нещо. Становища. 

  

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

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 –

Даваме съгласие. 

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

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

Приемаме. 

   

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

дейността на Общински съвет-Алфатар, предлагам Общински съвет –Алфатар да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №190 

 

1. Приема План за работа на Общински съвет-Алфатар за тримесечието  

януари-февруари-март на 2017г. 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно Предоставяне под наем на общински имоти 

– полски пътища, които не функционират и са включени в масивите за ползване, съгласно 

заповеди на Директора на ОД”Земеделие” за разпределение на масивите в землищата на с.Цар 

Асен, с.Чуковец и с.Алеково за стопанската 2016-2017г. 

 

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

Янка Господинова – В Община Алфатар е получено писмо с Изх. №284/27.12.2016г. на 

Началника на Общинска служба „Земеделие” гр.Силистра, с което изпраща регистри на 

полските пътища по ползватели за стопанската 2016-2017г. за землищата на с.Цар Асен и 

с.Чуковец. Само там има подписани споразумения. 

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

Радка Желева - Да вземем решение и за другите населени места. 

Красимира Колева – По закон трябва да има заповед на Директора на ОД”Земеделие” за 

всяко землище. 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за становище. 

 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

 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 –

Съгласни сме. 

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

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното:   

 

РЕШЕНИЕ №191 

 

1. Предоставя общински имоти-полски пътища, проектирани и отразени в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на 

възстановената собственост, които не функционират и попадат в масивите за ползване в 

землищата на с.Цар Асен, с.Чуковец за стопанската 2016-2017г., съгласно Заповед на 

Директора на Областна дирекция „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.  

2. Предоставя общински имоти-полски пътища, проектирани и отразени в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възста-

новената собственост, които не функционират и попадат в масивите за ползване в землищата 

на с.Алеково за стопанската 2016-2017г., съгласно Заповед на Директора на Областна дирек-

ция „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ под условие, че заповедта влезе в сила на 31.01.2017г. 

 

3.Определя цена за ползване на 1 (един) декар полски пътища по землища, както 

следва: 

 с. Цар Асен - 52,00 лв./дка;  

 с. Чуковец - 31,00 лв./дка; 

 с. Алеково – 42,00 лв./дка. 

 

 4.Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаване под наем на  
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полски пътища в землищата на с.Цар Асен, с.Чуковец и с.Алеково за стопанската 

2016-2017г., в съответствие с горепосочените решения по т.1-3 на ОбС, регистри на полските 

пътища по ползватели, предоставени с писма с Изх.№284/27.12.2016г. и №14/18.01.2017г. на 

Общинска служба „Земеделие” гр.Силистра, след подаване на заявление от съответния ползва-

тел за сключване на договор за наем, и заплащане на наемната цена.  

 

 

 

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

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 въздържал се 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

Елис Талят – В деловодството на ОбС Алфатар няма постъпили заявления. 

            Минка Стоянова –Нямаме медицинско лице в училище. 

 Янка Господинова – Ще имате. 

            Радка Желева – Какво ще правим с кучетата по улиците? 

            Янка Господинова – Имаме програма за кучета. Бездомните са две, останалите кучета са        

            домашни любимци. 

             

           
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 14:10  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

Протоколист: ………... 

 /Живка Банкова/ 


