
 
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 № 010/30.06.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 101 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

- Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на 

общинска администрация, която да стане точка 8 в дневния ред. 

 

- Докладна записка относно изменение на улична регулация за поземлен имот с 

идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрена със Заповед 

№РД-18- 73/15.10.2009г., от път ІІІ – 207 през ос.т.473 до ос.т.474 от плана на 

Машинен двор гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г., която да 

стане точка 9 в дневния ред. 

 

- Докладна записка относно изменение на План за регулация за кв.10 и кв.11 за 

УПИ ХХІ-96 и УПИ ХХІІ-97 и изменение на Улична регулация от ос.т.4 до 

ос.т.5 по плана на с.Чуковец, община Алфатар, одобрен със Заповед 

№847/27.12.1979г., по постъпило заявление с Вх.№1120/29.06.2016г. от Ереджеб 

Емин Мехмед, която да стане точка 10 в дневния ред. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

Общински съвет взе следното : 

 

РЕШЕНИЕ № 102 

 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на Община Алфатар. 

       Докладва: Кмета на Община Алфатар 

2.Докладна записка относно избор на форма на уравление на горските територии 

– общинска собственост, както и на лице, което да я осъществява . 

      Докладва: Кмета на Община Алфатар 

3.Докладна записка относно Наредба за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016г. – 

2020г.               

                                                                       Докладва: Кмета на Община Алфатар

           

4.Докладна записка относно Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016г. – 

2020г. 

         Докладва: Кмета на Община Алфатар 

5.Докладна записка относно закупуване на специализирана софтуарна система, 

свързана с управление, стопанисване и разпореждане с Общинския поземлен фонд.

          Докладва: Кмета на Община Алфатар

            

6. Докладна записка относно предоставяне под наем на имоти общинска 

собственост, с НТП – ниви за срок от една  стопанска година: 2016г. – 2017г. И на 

маломерни имоти. 

                        Докладва: Кмета на Община Алфатар 

7.Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на 

служителите имащи право на транспортни разходи. 

      Докладва: Кмета на Община Алфатар 

8.Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на 

общинска администрация. 

                 Докладва: Кмета на Община Алфатар 

9.Докладна записка относно изменение на улична регулация за поземлен имот с 

идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрена със Заповед №РД-

18- 73/15.10.2009г., от път ІІІ – 207 през ос.т.473 до ос.т.474 от плана на Машинен двор 

гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г. 



       Докладва: Кмета на Община Алфатар 

10.Докладна записка относно изменение на План за регулация за кв.10 и кв.11 за 

УПИ ХХІ-96 и УПИ ХХІІ-97 и изменение на Улична регулация от ос.т.4 до ос.т.5 по 

плана на с.Чуковец, община Алфатар, одобрен със Заповед №847/27.12.1979г., по 

постъпило заявление с Вх.№1120/29.06.2016г. от Ереджеб Емин Мехмед. 

                  Докладва: Кмета на Община Алфатар 

 11.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 

 
 

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената 

система на територията на Община Алфатар. 

 

        На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от ЗУТ,  Общински съвет 

– Алфатар взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 103 

 1. Отменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на   Община Алфатар, приета с Решение № 43/28.03.2008г. на ОбС 

Алфатар. 

 2. Приема Наредба за изграждаене и опазване на зелената система на 

територията на Община Алфатар. 

 3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да изпълнява разпоредбите на 

Наредбата. При необходимост внася и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова Отсъства   Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

 

ТОЧКА ВТОРА: Избор на форма на управление на горските територии – 

общинска собственост, както и на лице, което да я осъществява. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.181, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, 

Общински съвет Алфатар  взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 104 

 

 1. Отменя Решение № 289 по Протокол № 33/27.12.2013г. на ОбС Алфатар. 

 2. Управлението на горските територии – собственост на община Алфатар да се 

осъществява от физическо лице – лицензиран инженер по горско стопанство, 

регистриран в публичния  регистър на физическите лица за упражняване на частна 

лесовъдска практика по чл.235 от ЗГ, въз основа на договор с Община Алфатар. 

 3. Определя инж.Христо Тодоров Христов – лицензиран инженер по горско 

стопанство, регистриран в публичния регистър на физическите лица за упражняване на 

частна лесовъдска практика и притежаващ удостоверение № 3438/29.06.2011г., 

издадено от Изпълнителна  агенция по горите, Министерство на земеделието и храните 

да осъществява управлението на горските територии – собственост на Община 

Алфатар. 

 4. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на решението. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова Отсъства   Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

 

  ТОЧКА ТРЕТА: Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Алфатар. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.5 от Закона за защита на 

животните, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 105 

 1. Приема Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Алфатар. 

 2. Възлага на  кмета на Община Алфатар изпълнението на Наредбата. 

  

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2016г. – 2020г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за 

защита на животните,  Общински съвет  Алфатар взе следното  

РЕШЕНИЕ № 106 

1. Отменя действието на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар за периода 2013г. – 

2015г. 

2.    Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Алфатар за периода 2016г.-2020г. 

3.  Възлага на Кмета на община Алфатар дейностите по изпълнение на 

Програмата. 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

 

ТОЧКА ПЕТА: Закупуване на специализирана софтуерна система, свързана с 

управление, стопанисване и разпореждане с Общинския поземлен фонд. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните 

финанси и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар,  Общински съвет  

взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

1. Дава съгласие да бъде закупена специализирана софтуерна система, свързана 

с управление, стопанисване и разпореждане с Общинския поземлен фонд на стойност 

до 5000 лв. 

2. Разходът на средства да бъде извършен от получените приходи от наем на 

общински пътища, мери и пасища. 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да извърши необходимата актуализация 

в поименния списък за капиталови разходи и бюджета на общината. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Предоставяне под наем на имоти общинска собственост, с 

НТП – ниви за срок от една стопанска година: 2016г.-2017г. И на маломерни имоти. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.75, ал.1 и ал.2, 

чл.78, ал.1 и чл.79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 108 

 

1. Актуализира „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2016г.”, приета с Решение № 42 по 

протокол № 4 от 25.01.2016г. на ОбС Алфатар. 

2. Определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под 

наем за срок от една стопанска година 2016г. – 2017г., съгласно Приложение №1, в 

което са описани имотите по номер на имот, землище, местност, НТП, обща площ и 

площ за отдаване, начална тръжна цена за декар. 

3. Определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се 

отдават под наем за една година без търг или конкурс, съгласно Приложение №2, в 

което са описани по имотите по номер на имот, землище, местност, НТП, обща площ, 

площ за отдаване и цена в размер на средното годишно рентно плащане, определено в 

заповеди на Директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за  разпределение 

на масивите в землищата на общината за стопанската 2015г. – 2016г. 

4. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно/тайно 

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

земи от общинския поземлен фонд по НТП – ниви за една стопанска година 2016 – 

2017г., съгласно Приложение №1, с начална тръжна цена в размер не по-нисък от 

средното годишно рентно плащане, определено в заповеди на Директора на ОД 

„Земеделие” по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите в землищата на 

общината за стопанската 2015-2016г. и цена на декар, както следва: 

 

 гр.Алфатар – 40,00 лв./дка 

 с.Алеково – 37,00 лв./дка 

 с.Бистра – 32,00 лв./дка 

 с.Кутловица – 31,00 лв./дка 

 с.Васил Левски – 41,00 лв./дка 

 с.Цар Асен – 51,00 лв./дка 

 с.Чуковец – 41,00 лв./дка 



 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 

 

ТОЧКА СЕДМА: Актуализиране на поименния списък на служителите имащи 

право на транспортни разходи. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2016г. и ПМС № 

380/29.12.2015г., Общински съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

               Дейност „Кризисен център за деца” 

 

1. Да се актуализира поименния списък  на пътуващите специалисти, утвърден 

в т.9 от Решение № 44/25.01.2016г. на ОбС Алфатар, както следва: 

  Нигяр Али Хатиб – психолог в КЦД на граждански договор – Силистра  

–  Алфатар – Силистра; 

 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 

 

 

ТОЧКА ОСМА: Доставка на климатична техника за нуждите на общинска 

администрация. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси 

и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, Общински съвет  взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

1. Дава съгласие да бъде закупена 23 бр. климатична техника, на обща стойност до 

20 000,00 лв. /Двадесет хиляди лева/. 

2. Дава съгласие да бъдат извършени разходи за монтаж на техниката в размер на 

3 500,00 лв. 

3. Разходът на средства да бъде извършен от получените приходи от наем на 

общински пътища. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Изменение на улична регулация за поземлен имот с 

идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрена със Заповед №РД-

18- 73/15.10.2009г., от път ІІІ – 207 през ос.т.473 до ос.т.474 от плана на Машинен двор 

гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

1.  Приема изменение на уличната регулация от път ІІІ-207 през ос.т.473 до ос. 

т.474 от плана на Машинен двор гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г., 

представляващ имот с идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, 

одобрена със Заповед № РД-18-73/15.10.2009г. 

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

изпълнението на процедурата по изработването и одобряването на ПУП-Изменение на 

уличната регулация от път ІІІ-207 през ос.т.473 до ос.т.474 от плана на Машинен двор 

гр.Алфатар, одобрен със Заповед №15/11.02.1998г., представляващ имот с 

идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрен със Заповед № РД-

18-73/15.10.2009г., съгласно приложената Скица – предложение. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов 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 № 010/30.06.2016 г. 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Изменение на План за регулация за кв.10 и кв.11 за УПИ 

ХХІ-96 и УПИ ХХІІ-97 и изменение на Улична регулация от ос.т.4 до ос.т.5 по плана на 

с.Чуковец, община Алфатар, одобрен със Заповед №847/27.12.1979г., по постъпило 

заявление с Вх.№1120/29.06.2016г. от Ереджеб Емин Мехмед. 

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Алфатар взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

 

1. Приема Изменение на ПР за кв.10 и кв.11 за УПИ ХХI-96 и УПИ ХХII-97 и 

Изменение на улична регулация от ос.т.4 до ос.т.5 по плана на с. Чуковец, 

Община Алфатар, одобрен със заповед № 847/27.12.1979г., по постъпило 

заявление с Вх. 1120/29.06.2016г. от Ереджеб Емин Мехмед, съгласно 

приложената Скица- предложение. 

2. 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.4 до ос.т.5 по плана на 

с. Чуковец, Община Алфатар, одобрен със Заповед № 847/27.12.1979г., 

съгласно приложената скица- предложение. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова отсъства  Иван Иванов за 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 


