
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 
 

ОТЧЕТ 

за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии 

за периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г. 

от 

Елис Бюрхан Талят – Председател на Общински съвет - Алфатар 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

              Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се осъществява 

съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно 

самоуправление. 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка 

с чл.17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация председателят на Oбщинския съвет изготвя и 

внася за разглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и на неговите 

комисии. 

На цитираното основание предлагам на вниманието на общинските съветници и обществеността 

отчет за периода  01.07.2015г. – 31.12.2015 г. Представения  отчет включва работата и дейността в 

изтеклия Мандат 2011-2015 и новия Мандат 2015-2019 на Общински съвет - Алфатар.  

Общинския съвет е провел 8 заседания, като 5 от заседанията са в Мандат 2011-2015 и 3 от тях за 

Мандат 2015-2019. Работата на Общински съвет – Алфатар за Мандат 2011-2015 г. приключва през 

месец октомври. Октомври месец се проведоха Местни избори, като на 25.10.2015 г. бяха избрани 

новите общински съветници за Мандат 2015-2019 г. Първото заседание на новосформирания 

Общински съвет, се проведе на 11.11.2015 г. на което новоизбраните съветници положиха клетва, 

свикано от областния управител на област Силистра – Стоян Бонев, съгласно действащата 

нормативна уредба и в законоустановените срокове бе избран за Председател на Общински съвет – 

Елис Бюрхан Талят. За новия Мандат 2015-2019, през месец декември се приема решение за 

сформиране на постоянните комисии. 

В съответствие с проведените заседания са изготвени 8 протокола като 5 от заседанията са в 

Мандат 2011-2015 и 3 от тях за Мандат 2015-2019. На базата на постъпилите докладни записки и 

във връзка с предоставените в ЗМСМА правомощия през отчетния период Общински съвет – 

Алфатар е приел общо 45 решения в Мандат 2011-2015 и 27 решения в Мандат 2015- 2019, които 

съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА са изпратени до Кмета на Общината, Областния управител, 

Районна прокуратура в 7-дневен срок от приемането им и са качени на интернет страницата на 

общината: alfatar.egov.bg  

За отчетния период Общинският съвет е провел своите заседания открити. В правомощията си и 

на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар ,приел както следва: 



РЕШЕНИЕ №500/14.07.2015г. 
Приема дневен ред 

 
РЕШЕНИЕ № 501 

1. Общински съвет – Алфатар дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг  под формата 

на безлихвен заем от централния бюджет в размер до 497 500,00 /Четиристотин деветдесет и седем хиляди 

и петстотин/ лева, за извършване на окончателно плащане на разходите по проект „Реконструкция и 

изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар”, финансиран с 

Договор № 19/322/00477/ от 27.06.2011 г.” за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 по ПРСР, 

съгласно ПМС №59 от 11.03.2011г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от 

централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за 

периода 2007-2013 и за тяхното възстановяване 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да подаде заявка за получаване на безлихвен заем от централния бюджет 

за  извършване на окончателно плащане  с цел финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен 

фонд «Земеделие» по одобрен проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар”, финансиран с Договор №19/322/00477/ от 27.06.2011 г. по Мярка 322, както и 

да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 

 

РЕШЕНИЕ № 502 

1. Определя НУ „Отец Паисий” с. Алеково за средищно училище, в което се обучават ученици от І до 

ІV клас от следните населени места: с. Алеково и с.Бистра; 

2. Възлага на кмета на общината в срок до 15 август да внесе в МОН мотивирано предложение за 

включване на НУ „Отец Паисий” с. Алеково в Списъка на средищни училища в Република България. 

 

РЕШЕНИЕ № 503 
1. Изменя и допълва чл.21, Раздел ІІІ - Такси за детски градини от Наредбата за определяне и 

администриране на такси и цени на услугите на територията на община Алфатар, както следва: 

Било:  
(4) Ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл.21 от Наредбата действат и по отношение на децата, навършили 5 и 6 

годишна възраст, подлежащи на задължително обучение. 

Става: 

(4) Ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл.21 от Наредбата действат в периода от 01 юни до 14 септември 

включително на съответната година по отношение на децата, навършили 5 и 6 годишна възраст, подлежащи 

на задължително обучение. 

Нова: 

(9) Родителите или настойниците на децата, навършили 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължително 

обучение в подготвителна група към целодневната детска градина не заплащат месечна такса. 

 

РЕШЕНИЕ № 504 

1. СЪЗДАВА към „ТАРИФАТА – за определяне размера на месечния наем на един  квадратен  метър  

при  предоставяне  на  помещение  и  терени от Община Алфатар”. 

2. Тарифата е неразделна част от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост (приета от Общински съвет Алфатар с Решение №239 по протокол 

№27 от 26.07.2013 год.). 

 

РЕШЕНИЕ № 505 

1. Променя чл.78(1) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост(НРПУРИВОС) на територията на община Алфатар, както следва: 

Определя базисната наемна цена за 1(един) дка земеделска земя – по НТП ниви за една година на 

декар - ІІІ –VІ категория, по землища в община Алфатар в размер не по-нисък от средно годишно рентно 

заплащане за предходната стопанска година. 

Таблица №1 се отменя. 

Таблица №2 става №1. 

 

Създава се ал.2. Определя началния размер на годишния наем на един декар при предоставяне на 

дворни места, съгласно Таблица №1. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на т.1 от решението. 

 

РЕШЕНИЕ № 506 
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Алфатар през 2015год 



II. Наемната цена да се определи съгласно – тарифа  за  определяне на размера на месечния 

наем на един квадратен метър при предоставяне на помещения и терени от община Алфатар, актуализирана 

с Решение №418 по протокол №51/22.12.2014г. на ОбС гр. Алфатар. 

III. Възлага на  Кмета на  община  Алфатар да  определи  условията на публичния  търг и 

извърши  всички действия за  правилното и  законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Алфатар и на Областен 

управител на област Силистра в седемдневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ № 507 

1. АКТУАЛИЗИРА „Програма  за  управление и  разпореждане  с  имоти – общинската собственост в 

Община Алфатар през 2015 год.” приета с Решение №438 вписано в Протокол №52/30.01.2015 г. на 

Общински съвет Алфатар в раздел ІІ, т. А. като включва Имоти, които Община Алфатар има намерение да 

предостави под наем - „недвижими имоти по НТП - ниви, съгласно Приложение №1. 

2. ОПРЕДЕЛЯ земите от общинския поземлен фонд съгласно Приложение №1, които могат да се 

отдават под наем за стопанската 2015/2016 година. 

3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно наддаване, по реда на 

глава Седма от  НРПУРИВОС  за  стопанската  2015/2016 година за земите от общинския поземлен фонд, 

съгласно Приложение №1, с начална тръжна цена в размер определен в чл.78(1) от НРПУРИВОС, както 

следва: 

 

АЛФАТАР - 40лв/дка; АЛЕКОВО - 37лв/дка; БИСТРА - 32лв/дка; КУТЛОВИЦА - 31лв/дка; ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ - 41лв/дка; ЦАР АСЕН - 51лв/дка; ЧУКОВЕЦ - 41лв/дка 

 

РЕШЕНИЕ № 508/06.08.2015г. 

Измененя и допълва проекта на дневния ред 

 

РЕШЕНИЕ № 509 

Приема дневен ред 

 

РЕШЕНИЕ № 510 

1. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни паралелки, маломерни слети паралелки и 

маломерни паралелки под задължителния минимум в учебните завадения намиращи се на територията на 

Община Алфатар през учебната 2015/2016 г… 

2. Дава съгласие при недостиг на финансови средства за обезпечаване на учебния процес да бъдат 

осигурени допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти за съответната 

дейност. 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РИО -Силистра за 

съществуване на една самостоятелна паралелка с минимален брой на учениците под 10… 

 

РЕШЕНИЕ № 511 

1. Дава съгласие и одобрява участието на община Алфатар в създаването на местно партньорство за 

кандидатстване и реализиране на  проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 за създаване на Местна инициативна група с териториален обхват, обединяващ целите територии с 

всички населени места на общините Дулово Алфатар и Кайнарджа в рамките на административните им 

граници.  

2.Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес и за 

реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3.Одобрява въз основа на решения от съвместна среща на публичния, стопанския и нестопанския сектор 

като партньори за създаване на местното партньорство и подписване  на Споразумението за партньорство 

за  реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони… 



4.Упълномощава г-жа Желяна Димитрова Донева – заместник-кмет на община Алфатар, да представлява 

община Алфатар в партньорството по проекта и да подпише Споразумението за партньорство с останалите 

партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор в местното партньорство за реализиране на 

проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

5. Приема водещ партньор по проекта, който в качеството си на кандидат за финансова помощ да подаде 

Заявление за изразяване на интерес и да подпише договор за подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони да бъде: 

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „ДУЛОСУ”, със седалище и адрес на 

управление с.Чернолик, общ. Дулово, обл.Силистра, ул. Янтра 3, ЕИК 176772929, представлявано от Сезер 

Нехат Асан-председател на УС. 

6. Община Алфатар се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в 

подготовката на Заявлението за изразяване на интерес и реализирането на проекта. 
 

РЕШЕНИЕ № 512 
1. Приема отчета за работата на общинска администрация Алфатар по изпълнение на решенията на 

ОбС – Алфатар за месеците април – юни 2015 година. 
 

РЕШЕНИЕ № 513 

1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Алфатар – г-жа  

Йорданка  Узунска  за  второто тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение №1. 
 

РЕШЕНИЕ № 514 

1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателят на Общински съвет 

Алфатар – г-жа Златка Питакова за второто тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение №2. 
 

РЕШЕНИЕ № 515 
1. Актуализира поименния списък на пътуващите специалист, утвърден в т.9 от Решение № 

444/17.02.2015 г. на ОбС гр. Алфатар… 
 

РЕШЕНИЕ № 516 
1. Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел „НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА –С. БИСТРА – 2005Г.”, ЕИК 118557399,  със седалище с.Бистра, общ.Алфатар, 

ул.Първа №8, регистрирано в Силистренски окръжен съд с Решение №84 от 25.07.2008г., част от имот 

публична общинска собственост, както следва: 105 (сто и пет) кв.м., част от мазе на административна 

сграда – Кметство,  пригодено за Клуб на Младежите,  и 28 (двадесет и осем) кв.м., помещение пригодено 

за Библиотека, част от административна сграда – Кметство, намираща се в с.Бистра, общ.Алфатар,  (кв.14, 

парцел VІ, пл.№171.), АОС (п) 13 от10.12.1997г. (вписан в Службата по Вписвания гр.Силистра с вх. Рег. 

№5894/02.08.2013г., акт 119, том XIV, дело 2668, стр. 13, ИП 77850). 

2. Предоставя имота безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години, с предназначение за 

осъществяване на читалищна дейност. 

3. Възлага на Кмета на община Алфатар да издаде заповед, сключи договор и предаде имота. 
 

РЕШЕНИЕ № 517 
1. Приема предложения проект на Наредба за управление, ползване, опазване и поддържане на 

селскостопанските пътища на територията на община Алфатар. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на т.1 от решението. 
 

РЕШЕНИЕ № 518 
1. АКТУАЛИЗИРА годишна  „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската 

собственост в Община Алфатар през 2015 год.” приета с Решение №438 вписано в Протокол 

№52/30.01.2015г. на Общински съвет Алфатар в раздел ІІ, т. А, както следва: 

1.1. Включва недвижими имоти по начин на трайно ползване/НТП/-ниви, които Община Алфатар 

има намерение да предостави под наем, съгласно Приложение №1; 

1.2. Изключва имот №00415.156.22 в местност „Денев дол”, в размер на 204.897дка, АОС 

№79/01.08.2001г., които Община Алфатар има намерение да предостави под наем; 

2. Включва имоти, които Община Алфатар има намерение да предостави за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване, съгласно Приложение № 2. 

3. ОПРЕДЕЛЯ земите по т.1.1  от  настоящето решение /Приложение №1/, които могат да се отдават 

под наем за стопанската 2015/2016 година. 



4. ОПРЕДЕЛЯ земите по т.1.3  от  настоящето решение /Приложение №2/, които могат да се 

предоставят за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от четири стопански години - до 

30.09.2019 г. 

5. ВЪЗЛАГА на  кмета на  общината да извърши необходимите законови действия за изпълнение на 

т.1, т.2, т.3 и т.4 от решенията. 
 

РЕШЕНИЕ № 519 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна 

дейност „Футболен клуб-Добруджанец-2005” гр.Алфатар, регистрирано с Решение 755/19.09.2005 г. в СОС 

ф.д. №381/2005г. върху следните земеделски имоти по начин на трайно ползване –ниви: 

А.) Имот №000415.156.22 в местност „Денев дол” с площ 204.897 дка, АОС №79/01.08.2001г.; 

Б.) Имот №000415.37.46 в местност „Узунски блок” с площ 14.999 дка, АОС №214/16.07.2004 г. 

2. Учреденото безвъзмездно право на ползване на посочените по-горе имоти е с предназначение за 

отглеждане на едногодишни полски култури. 

3. Срокът на правото на ползване е за 4/четири/ стопански години–до 30.09.2019 г. 

4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за ползване и предаде посочените имоти в т.1. 

 

РЕШЕНИЕ № 520 
1. Учредява безвъзмездно право на строеж върху част от имот частна общинска собственост, както 

следва: 50 (петдесет) кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 00415.503.1367 по Кадастралната 

Карта и Кадастралните Регистри на гр.Алфатар / УПИ ХIII, кв. 127 по Регулационния план на гр.Алфатар/, 

изцяло в затревената част на имота, като западната част на Параклиса равнява с благоустроената част 

/изградения тротоар/, АОС (ч) 402 от 19.12.2013г. (вписан в Службата по Вписвания гр.Силистра с вх. Рег. 

№9243/20.12.2013г., акт 172, том XХIII, дело 4518, ИП 81750). 

2. Възлага на Кмета на община Алфатар да издаде заповед, сключи договор и предаде имота. 

РЕШЕНИЕ № 521 
1. Дава съгласие да  бъде закупена  земеделска земя за трайно уреждане на статута на гробищен парк 

с.Алеково в размер на 156 (сто петдесет и шест) кв.м от имот №008005, местност „АКЧАЧ” с площ от 

4.000 (четири) дка, намиращ се в землището на с. Алеково, собственост на  Велика  Михнева Дженкова, 

съгласно договор за доброволна делба вписан в Служба по Вписванията Силистра с вх. 

Рег.№6040/14.10.2014г., акт.187, том VI.  

2. Дава съгласие да бъде  закупена  земеделска земя за трайно уреждане на статута на гробищен парк 

с.Алеково в размер на 807 ( осемстотин и седем) кв.м от имот № 008004, местност „АКЧАЧ” с площ от 

3.998 (три дка и деветстотин деветдесет и осем) дка, намиращ се в землището на с.Алеково, собственост на 

Марин Тодоров Пейчинов, съгласно Н.А. №155, том VIII, рег.№ 8680, дело № 978 от 2012г. 

3. Дава съгласие да бъде  извършена замяна на земеделски имот или част от него – общинска  

собственост по НТП–НИВА с имот № 008002 с площ от 1000 (хиляда) кв.м,  местност  „АКЧАЧ”,  

намиращ  се  в  землището  на  с. Алеково, собственост на Здравко Стоянов Урумов, съгласно Н.А. № 29, 

том IV, рег.№ 4393, дело № 518 от 2002 г. 

4. Дава съгласие да бъде  извършена замяна на земеделски имот или част от него - общинска 

собственост по  НТП–НИВА с имот  № 008003,  намиращ се в землището на с. Алеково, местност 

„АКЧАЧ”, с площ в размер на 2000(две хиляди) кв.м,  собственост  на  Иван  Донев  Георгиев,   наследник   

Ангелинка  Иванова Тодорова,  чрез  пълномощник  Иван  Стефанов  Тодоров,  съгласно  договор за 

доброволна делба, вписан в Служба по Вписванията Силистра на 01.08.2001г., вх.рег.№ 6691, том XV, 

стр.166, ПК24963, 24964. 

5. Разходите по замяната с посочените по-горе имоти са за сметка на Община Алфатар. 

6. Възлага на  кмета на  Общината да извърши подготвителни действия за стартиране на процедури по реда на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (приета с 

решение № 239 по Протокол № 27 от 26.07.2013г. на Общински съвет гр. Алфатар), ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОС, ЗС. 
 

РЕШЕНИЕ № 522 
1. Приема предложения проект на Наредба за управление, ползване, опазване и поддържане на 

селскостопанските пътища на територията на община Алфатар. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на Наредбата и контролът по нейното изпълнение. 

РЕШЕНИЕ № 523 
1. Отменя приетата с Решение№30 от 29.02.2008 г. Наредба за стопанисване, управление и спазване 

на договорните задължения, на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”. 

2. Приема предложения проект на Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорните 

задължения, на земеделски имоти от общинския фонд „Пасища и мери”. 

3. На основание чл.16, ал.1 от наредбата ОПРЕДЕЛЯ земите от общинския поземлен фонд съгласно 

Приложение №1, които могат да се отдават под наем за стопанската 2015/2016 година или аренда за срок 

от 5 години в зависимост от резултатите от проведените процедури и търгове съгласно настоящата 

наредба. 



4. На основание чл.21, ал.1 от наредбата ОПРЕДЕЛЯ земите от общинския поземлен фонд съгласно 

Приложение №2, които могат да се отдават под наем за стопанската 2015/2016 година.  

5. Възлага на кмета на Община Алфатар в изпълнение на приетите решения да проведе процедури за 

разпределяне на пасищата и търгове за отдаване на имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

наредбата. 

РЕШЕНИЕ № 524 

1. Извършва изменение на т.2 от Решение № 116 по Протокол № 14 от 29.09.2012 г. на ОбС-Алфатар 

- Създава доброволно формирование в община Алфатар за предотвратяване или овладяване на бедствия, 

пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 20 души. 

2. Възлага на кмета на общината дейностите по подбор на доброволците и сключване на граждански 

договори с тях, вписване на промените в регистъра на ДФ на ГД ПБЗН, осигуряване на първоначално 

обучение, застраховка срещу злополука и екипировка на доброволците, съгласно стандарт за издръжка, 

численост и отдалеченост от основните съставни части на ЕСС на доброволните формирования. 
 

РЕШЕНИЕ № 525 
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост… 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Алфатар и Димо Йорданов 

Андреев и Атанаска Йорданова Атанасова, относно следните недвижими имоти частна общинска 

собственост, както следва… 

3. Възлага на кмета на Общината да извърши по следващите процедури по разпореждането с имотите. 

 
РЕШЕНИЕ № 526/02.09.2015г. 

Приема дневен ред 
 

РЕШЕНИЕ № 527 

1. Отменя свое решение № 519 от протокол № 61 прието на редовно заседание на ОбС Алфатар, 

проведено на 06.08.2015г. 

РЕШЕНИЕ № 528 

1. Дава съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския автомобил с рег. № 

СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар ежемесечно по 60 /шестдесет/ литра, считано от 

01.07.2015 година до 31.12.2015 година. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за дарение на гориво за полицейския автомобил 

с рег. № СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар в размер на 360 /триста и шестдесет/ 

литра за периода от 01.07.2015 година до 31.12.2015 година с ОД на МВР гр. Силистра. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината за 

изпълнение на т.1 от решението. 

РЕШЕНИЕ № 529 
1. Общински съвет – Алфатар дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг  под 

формата на безлихвен заем от централния бюджет в размер до 1 517 000/ Един милион петстотин и 

седемнадесет хиляди/ лева, за извършване на окончателно плащане на разходите по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил 

Левски, Община Алфатар”, финансиран с Договор № 19/321/00251 от 11.05.2010 год. за отпускане на 

финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 

съгласно ПМС №59 от 11.03.2011г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от 

централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за 

периода 2007-2013 и за тяхното възстановяване… 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да подаде заявка за получаване на безлихвен заем от централния бюджет 

за  извършване на окончателно плащане  с цел финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен 

фонд «Земеделие» по одобрен проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни  системи и 

съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, Община Алфатар”, финансиран с Договор  №19/321/00251 от 

11.05.2010 год. по Мярка 321, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на 

краткосрочен общински дълг. 
 

РЕШЕНИЕ № 530/24.09.2015г. 

Приема дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 531 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2015 г. по прихода и разхода по функции. 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.на Община Алфатар. 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2015 г. в размер на    60 633 лв. 

4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015 г. 

РЕШЕНИЕ № 532 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, финансирани 

със средства от целевата субсидия за 2015 г. и собствени приходи, съгласно Приложение №1. 



2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината 

свързана с изпълнение на т.1 от решението. 

РЕШЕНИЕ № 533 
1. Общински съвет – Алфатар дава съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг  под 

формата на безлихвен заем от централния бюджет в размер до 96 000,00 /Деветдесет и шест хиляди/ лева, 

за извършване на окончателно плащане на разходите по проект „Изграждане на Посетителски център и 

постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Алфатар с 

прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”, финансиран с Договор №19/313/00089 от 

18.07.2012 год. за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности”, съгласно ПМС №59 от 11.03.2011г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на 

общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени 

проекти по ПРСР за периода 2007-2013 и за тяхното възстановяване… 

2.Възлага на кмета на Община Алфатар да подаде заявка за получаване на безлихвен заем от 

централния бюджет за  извършване на окончателно плащане с цел финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд «Земеделие» по одобрен проект „Изграждане на Посетителски 

център и постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община 

Алфатар с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”, финансиран с Договор  №19/313/00089 

от 18.07.2012 год. по Мярка 313, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на 

краткосрочен общински дълг. 

 

РЕШЕНИЕ № 534 
І. Определя размер на еднократно допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кметовете в Община Алфатар… 

РЕШЕНИЕ № 535 
1. Изменя и допълва чл.25, ал.1 на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане на 

чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на територията на община Алфатар, приета 

с  Решение  № 458 от  27.03.2015 г. вписано в Протокол №56 от 27.03.205 г. на ОбС Алфатар, както следва: 

 Било Чл.25 (1) Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.20, кметът на общината 

или упълномощено от него със заповед длъжностно лице издава наказателни постановления. 

 Става: Чл.25 (1) Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.20, кметът  на  общината  

или  заместник - кметът  издават  наказателни постановления. 

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

Наредбата. 

РЕШЕНИЕ № 536 
1. Включва в годишната „Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинската 

собственост в Община Алфатар през 2015 год.”, в раздел ІІ, „Б” „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ”, недвижим имот частна общинска собственост: Урегулиран поземлен 

имот с площ от 770,00 (седемстотин и седемдесет)кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 141,40 

(сто четиридесет един и четиридесет)кв.м., находящи се в кв. 14, парцел ІІІ, пл.№162, по регулационния 

план на с. Бистра, общ. Алфатар, одобрен със Заповед № 220/31.05.1961 г. и изменен със Заповед № 

064/25.02.2010 г. на Кмета на Община Алфатар. 

2. Дава съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост: Урегулиран поземлен 

имот с площ от 770,00 (седемстотин и седемдесет)кв.м. и паянтова сграда със застроена площ от 141,40 

(сто четиридесет един и четиридесет) кв.м., находящи се в кв. 14, парцел ІІІ, пл.№162, по регулационния 

план на с.Бистра, общ.Алфатар, одобрен със Заповед № 220/31.05.1961 г. и изменен със Заповед № 

064/25.02.2010 г. на Кмета на Община Алфатар, чрез публичен търг с тайно надаване, по първоначална 

тръжна цена 2500, 00 (две хиляди и петстотин) лева без включен ДДС, и ДДС в размер на 500,00 лева ( 

петстотин ). 

3. Възлага на кмета на Община Алфатар да извърши по следващите процедури по продажбата по 

предвидения за това начин в Закона за общинската собственост и Наредбата за реда придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар, и да сключи 

Договор. 

РЕШЕНИЕ № 537 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна 

дейност «Футболен клуб-Добруджанец - 2005» гр. Алфатар, регистрирано с Решение 755/19.09.2005 г. в 

СОС ф.д. №381/2005г., върху следните земеделски имоти  по начин  на трайно ползване – ниви: 

А.) Имот №000415.156.22 в местност „Денев дол”, в размер на 204,957 дка., АОС (ч) №444 от 

31.08.2015 г. 

Б.) Имот №000415.37.46 в местност „Узунски блок”, в размер на 15,005 дка., АОС (ч) №440 от 

31.08.2015 г. 



2. Учреденото безвъзмездно право на ползване на посочените по-горе имотите е с предназначение за 

отглеждане на едногодишни полски култури; 

3. Срокът на правото на ползване е за 2 /две/ стопански години – до 30.09.2017г. 

4. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за ползване и предаде посочените имоти в т.1. 

РЕШЕНИЕ № 538 
1. Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за периода 01.01.2015 г. – 

31.08.2015 г. 

РЕШЕНИЕ № 539 
1. На основание §78, ал.2 от ПЗР на Закона за общинската собственост и чл.32, ал.6 от Наредбата за 

реда придобиване и разпореждане с имоти и вещи, удължава с още 5 (пет) години срока на договор за наем 

№185/19.10.2010г., сключен с Община Алфатар и „Елица” ЕООД, ЕИК 118551453, въз основа на проведен 

търг през 2010 год., за наем на 67 (шестдесет и седем) кв.м. част от сграда с идент.00415.502.4079.2, цялата 

със ЗП от 427 кв.м., с административен адрес гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №2, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри за гр. Алфатар, одобрен със Заповед №РД -18-73/15.10.2009год., считано от 

01.10.2015 год. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи анекс към договора за наем №185/19.10.2010г., всички 

останали клаузи в договора остават в сила. 

РЕШЕНИЕ № 540 
1. Избира Гинка Иванова Райчева - ст.спец „АПОН, ВО, Архив” с. Алеково за временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство Алеково и кмет на кметство Бистра, с правомощията по чл.46 от ЗМСМА, 

както и тези предвидени в други нормативни актове за срок до полагане на клетва от новоизбраните 

кметове на кметства Алеково и Бистра. 

2. Избира Виктория Василевна Василенко – старши експерт „АПОН, етнически и демографски въпроси” 

при община Алфатар за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Чуковец, с правомощията по 

чл.46 от ЗМСМА, както и тези предвидени в други нормативни актове за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет на кметство Чуковец. 

РЕШЕНИЕ № 541 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с писмо № 1-1013-1 от 16.09.2015 г. от Областен 

управител на област Силистра, ОбС Алфатар определи г-жа Иванка Георгиева Ангелова за участие в 

комисията за изработване на Областна здравна карта. 

РЕШЕНИЕ № 542/09.10.2015г. 

Приема дневен ред 

РЕШЕНИЕ № 543 

1. Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 400 /Четиристотин/ лева на 

Мирослав Тодоров Тодоров от гр. Алфатар за лечение в гр.Варна. 

2. Възлага на  кмета на общината  да извърши  необходимата  актуализация по бюджета на 

общината за изпълнение на т.1 от решението. 

 

РЕШЕНИЕ № 544 

1. Избира Желяна Димитрова Донева – заместник-кмет на община Алфатар за временно 

изпълняваща длъжността кмет на Община Алфатар, с правомощията по чл.44 от ЗМСМА, както и тези 

предвидени в други нормативни актове, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община. 

2. Решението влиза в сила от 12.10.2015 година. 

РЕШЕНИЕ № 001/11.11.2015г. 

Определи комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – 

Алфатар в състав… 

РЕШЕНИЕ № 002 

             Избира Елис Талят за Председател на Общински съвет – Алфатар. 

 

РЕШЕНИЕ № 003/16.11.2015г. 

Приема дневен ред 
 

РЕШЕНИЕ № 004 

          1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020” по отворената процедура BG05М20Р001-3.002 



„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила”. 

 2.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020” по отворената процедура BG05М20Р001-2.003 

„Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и 

училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза1”. 

 3.Одобрява подписване на споразумение за сътрудничество между: Община Алфатар; ОУ „Христо 

Ботев” гр.Алфатар; НУ „Отец Паисий” с.Алеково; НЧ „Пробуда – 1910г.” с.Алеково и НЧ „Никола Йонков 

Вапцаров – 1947г.” с.Чуковец. 
 

РЕШЕНИЕ № 005 

1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 2014-2020” по отворената процедура BG05М20Р001-3.002 „Образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила”. 

2.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж 2014-2020” по отворената процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение”. 

3.Одобрява подписване на споразумение за сътрудничество между: Община Алфатар; ЦДГ „Щастливо 

детство” гр.Алфатар; НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” гр.Алфатар и НЧ „Светлина – 2005г.” с.Бистра. 

РЕШЕНИЕ № 006 

          1.Дава съгласие  за закупуване на високопроходим, фабрично нов автомобил с технически параметри 

за зимни условия на нуждите на Община Алфатар, на обща стойност до 20 000,00 лв. /двадесет хиляди 

лева/. 

 2.Дава съгласие разходът на средствата да бъде от получените приходи от наем на общински 

пътища. 

 3.Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по бюджета на 

общината за изпълнение на т.1 от решението. 

РЕШЕНИЕ № 007 

І.Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Алфатар, считано от 

01.12.2015г… 

РЕШЕНИЕ № 008/18.12.2015 г. 

Допълване към дневния ред 

РЕШЕНИЕ №  009 

Приема дневен ред 
 

РЕШЕНИЕ №  010 

Постоянните комисии на Oбщинския  съвет СТАВАТ: 

1. Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и 

инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол, предотвратяване и 

разкриване конфликт на интереси. 

2. Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна среда, младежки дейности, 

спорт и предложения на гражданите. 

3. Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, културноисторическо наследство. 

4. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, 

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие. 
 

РЕШЕНИЕ № 011 

Приемане на общински съветници в състав на постоянните комисии към Общински съвет Алфатар и приемане на 

ръководство на постоянните комисии. 

РЕШЕНИЕ №  012 

Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет Алфатар. 

РЕШЕНИЕ №  013 

 1.Определя за делегат в общото събрание на НСОРБ представител на Общински съвет 

РЕШЕНИЕ №  014 

 1.Определя за представител на Общински съвет Алфатар в Областния съвет за развитие на Област 

Силистра                                                                                                            
РЕШЕНИЕ №  015 



 1.Определя пълномощен представител на Общински съвет Алфатар в Общото събрание на Асоциация 

общински гори” 

РЕШЕНИЕ №  016 

Избиране на делегат и заместник-делегат от Община Алфатар, които да участват в Общото събрание на 

АДО „Дунав”. 

РЕШЕНИЕ №  017 

1.Утвърждава Списъка на недвижимите имоти – публична общинска собственост по чл.9, ал.1 от 

ЗОС и Списъка на недвижимите имоти частна общинска собственост по чл.9, ал.2 от ЗОС, подлежащи на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения през 2016 година. 

РЕШЕНИЕ №   018 

1.Удължава с 5 /пет/ години срока на договор за наем № 220/29.12.2010г., сключен между Община 

Алфатар и Алтънай Фаик Мехмед, въз основа на проведен търг през 2010 година, за имот – Клуб на 

пенсионера със ЗП от 56,00 кв.  (петдесет и шест) кв.м., с предназначение за търговска дейност, 

административен адрес с.Чуковец, община Алфатар, (кв. 8, парцелІ) по регулационния план на с.Чуковец, 

одобрен със Заповед № 847/27.12.1979г., и Заповед ИПР № 007/08.01.2004г., (АОС/ч/№ 4/10.02.2000г.), 

считано от 29.12.2015г. 

2.Възлага  на кмета на Община Алфатар да сключи анекс към договор за наем  №    220/29.12.2010г. за 

удължаване на срока. 

РЕШЕНИЕ №  019 

1.Дава съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския автомобил с 

рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар ежемесечно по 60 (шестдесет) литра от 

01.01.2016г. до 31.12.2016 година. 

2.Възлага на Кмета на община Алфатар да сключи договор за дарение на гориво за полицейския 

автомобил с рег.№СС4554СВ, обслужващ територията на община Алфатар в размер на 720 (седемстотин и 

двадесет) литра за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. с ОД на МВР гр.Силистра. 

3.Възлага на Кмета на община Алфатар в изпълнение на т.1 от решението да планира необходимите 

средства за гориво по бюджета на общината за 2016 година. 

РЕШЕНИЕ №  020 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, финансирани 

със средства от целевата субсидия за 2015г., собствени приходи и средства от ЕС, съгласно 

Приложение №1. 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по бюджета на 

общината свързана с изпълнение на точка 1 от решението. 
 

РЕШЕНИЕ №  021 

1.Приема отчета за приходите и разходите от такса „Битови отпадъци” към м.декември 2015г. 

РЕШЕНИЕ №  022 

Именуване на улици по плана на  Машинен двор гр.Алфатар на основание чл.89, ал.5 от ЗГР. 

РЕШЕНИЕ №  023 

1.Приема уточнения план на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2015г. по прихода и 

разхода, по функции и параграфи, както следва: 

 По прихода /Табл.1 и Прил.№1/                                                                               

БИЛО   СТАВА                                                          

2 740 706лв.                 3 079 165лв. 

 По разхода /Табл.2 и Прил.№2 и №3/                                                         

БИЛО                             СТАВА                                                                     

2 740 706лв.                 3 079 165лв. 
РЕШЕНИЕ №  024 

1.Възлага на кмета на община Алфатар да кандидатства с проект на общината пред Договарящия 

орган на ОПРЧР по процедура „Независим живот”. 

2.Възлага на кмета на община Алфатар да предприеме необходимите дейности за създаване на 

звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. 

3.Възлага на кмета на община Алфатар да предприеме необходимите дейности за поддържане на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без 

прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени 

обстоятелства. 

4.Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проекта. 



5.Възлага  в проекта да се включи закупуване на специализиран микробус за превоз на хора с 

увреждания. 

РЕШЕНИЕ №   025 

1.Кмета на община Алфатар да сключи споразумение за общинско сътрудничество със СОНИК 

СТАРТ ООД – София при реализиране на проект по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001/-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

2.Възлага на кмета на община Алфатар последващите законови действия по изпълнението на 

настоящото решение. 

РЕШЕНИЕ №   026 

1.Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер на 18 674,27 /осемнадесет хиляди 

шестстотин седемдесет и четири/  лева на Сдружение  с нестопанска цел за общественополезна дейност 

„ДУЛОСУ” за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. 

2.Средствата за извършените разходи по т.1 да бъдат възстановени от получената безвъзмездна финансова 

помощ по договор №РД 50-198/07.12.2015г. за изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

РЕШЕНИЕ №    027 

1.Приема структурата на общинска администрация, като утвърждава обща численост на персонала – 31 

щатни бройки, считано от 01.01.2016г. 

 

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществява на основание чл. 49 и чл. 

50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В заседанията им вземаха участие: 

председателят на ОбС, кмета , зам. кмета ,кметовете на кметства от общината, специалисти от 

общинската администрация и др., когато е било необходимо. Всяко от становищата на 

постоянните комисии е внесено за разглеждане на заседание и Общинският съвет е взел 

съответното решение.  

Уважаеми колеги , дами и господа ,отчетът има за цел да осведоми гражданите за работата на 

избрания от тях Общински съвет , да им помогне при формиране на преценката им за него, както и 

да им даде възможност за препоръки. 

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 взаимодействието му с 

общинската администрация, предлагам ОбС Алфатар да вземе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите 

към него за  периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г. 
                                                                    

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                     /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 
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