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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 № 010 

от 30.06.2016г. 

 

 

 Днес, 30.06.2016г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе 

редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 9 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

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

Мехмед, Сезгин  Али. Отсъства: Петранка Славова. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова – кмет 

на Община Алфатар, г-жа Красимира Колева – директор на Дирекция „Специализирана 

администрация”, г-жа Павлина Друмева- директор на Дирекция „АПОФ”, кметове и кметски 

наместници. 

 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, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 9 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 № 9/22.06.2016г. съм свикала днешното 

заседание. Имаме 3 нови допълнителни докладни записки: 

1. Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на общинска 

администрация. 

2. 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. 

3. 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. 

            Становището на ПК е да ги включим в дневния ред. 

Елис Талят – Да гласуваме да включим ли допълнителните докладни в дневния ред, като   

- Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на общинска 

администрация стане т.8. 

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

идентификатор №00415.503.3238 от КККР на гр.Алфатар, одобрена със Заповед №РД-
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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. стане т.9. 

- 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 стане т.10. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №101 

- Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на общинска 

администрация  става т.8. 

- 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. става т.9. 

- 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 става т.10. 

 

 Елис Талят – Да гласуваме целия дневен ред 

 

ПРОЕКТ НА 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 
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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. 

 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 102  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ 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 
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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. 

 

 

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

  

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане и 

опазване на зелената система на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

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

 Янка Господинова – На заседание на ПК разгледахме и обяснихме необходимостта от 

такава наредба. Свързана е с изискванията на закона. Посочени са причините и целите. 

Хубавото е, че общината не е ангажирана с финансов ресурс.  Чисто рутинна докладна.  

 

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

становища, въпроси и мнения? 

 

 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 –  

Ние сме за приемане на Наредбата. 

Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Комисията е за приемане на новата Наредба. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – 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.24 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от ЗУТ,  предлагам Общински 

съвет – Алфатар да вземе следните  

 

РЕШЕНИЕ № 103 

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

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно избор на форма на управление на горските 

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

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова за разяснение. 

 Янка Господинова – Коментирахме този казус. Не пожелахте да представим финансови 

документи. Пердлагам да изберем нов лесовъд на общината. Предлагаме лесовъд да бъде инж. 

Христо Христов – лицензиран лесовъд на граждански договор. Възнаграждението, което ще му 

се плаща е 4 000 лв. На стария лесовъд инж. Т.Танев му изтече договора през м. декември 2015г.  

 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 – 

Комисията дава своето съгласие още повече, че е за по-малка сума. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – за от гледна точка на финансовите 

средства. 

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

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

Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – За. 

 

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

Общински съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 104 

 

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

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

   ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Наредба за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение. 

    Янка Господинова – Досега не сме имали такава Наредба. Имахме наредба за 

отглеждане на кучета. Съобразена е с изискванията на Закона. Предвидени са дейности по 

овладяване популацията на безстопанствените кучета. Приют нямаме, няма и да имаме. При 

нужда ще ангажираме екип за извършване на мероприятия по обезпаразитяване на кучетата. 

Трябва да имаме хуманно отношение към кучетата. 

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

Радка Желева – Бях единствения кмет глобен за това, че нямаме изграден приют. В 

опитното поле бяхме направили нещо подобно на приют, но издръжката на едно куче е много 

скъпа и не можахме да си го позволим. 

 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. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За 

 

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

животните, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 105 
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 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 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 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

Янка Господинова – Програмата я разгледахме на ПК. 

Минка Стоянова – Мисля, че трябва да има заложени дейности за изпълнение по 

програмата. Не виждам такива. 

Янка Господинова – На по-късен етап ще ви предложим плана за изпълнение на 

дейностите по програмата и какъв финансов ресурс ще е необходим. 

Елис Талят – Становища. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Даваме съгласие, но не може програма 

без заложени дейности. 

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

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

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. 

Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

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

животните,  предлагам  Общински съвет гр. Алфатар да вземе следното  

РЕШЕНИЕ № 106 

1. Отменя действието на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Алфатар за периода 2013г. – 2015г. 
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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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно закупуване на специализирана софтуерна 

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

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

Янка Господинова – Коментирахме на заседание на ПК. Тази софтуерна система ще 

обхваща поземления, горския  и недвижимия фонд. Ще бъде комплексна програма, която ще 

бъде полезна, както за работата на служителите от общинска администрация, така и на бизнеса и 

гражданите. Цената не е уточнена, затова сме посочили до 5 000лв. В нея ще бъде включено и 

обучение на служителите, които ще работят с програмата. 

В бюджета за 2016г. бяхме заложили 1800лв. Това наложи входирането на тази докладна, 

тъй като са необходими повече пари. 

През м. февруари на среща с бизнеса поех този ангажимент и сега ще го изпълня. 

Получихме три оферти от фирми и сме се спрели на най-подходящата за нас. 

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

Иван Василков – Ако програмата е ефективна, мисля, че е добра цена. 

 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. Щом програмата ще обхваща цялата общинска собственост за тази цена е 

добре. 

  Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Съгласни сме.  

 

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, предлагам Общински съвет да вземе 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. 
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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. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: 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 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

Янка Господинова –Моето предложение е да е за една стопанска година. Така или иначе 

маломерните по закон се отдават за една година. И другите да са за една година.  

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

Иван Василков – Защо да не е за три години? Ако собственикът добре си е стопанисвал 

земята следващата година може да получи зле гледана земя. 

Янка Господинова – Когато си управим общинската собственост ще можем да отдаваме 

за по-дълъг период.  

Сезгин Али – В с.Бистра се отдава нива, а на терен е изоставена.  

Янка Господинова – Имаме такъв случай. Имаме сключен договор за пасище, което се 

оказа разорано и е нива. Наемателката щеше да съди общината.  Ако се договарят за три години 

може да има още такива случаи и ще стане по-голяма каша.  

 

 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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието. 

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

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

Приемаме. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

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, предлагам Общински съвет да вземе следното  
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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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на 

служителите имащи право на транспортни разходи. 

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

Янка Господинова – Става въпрос за Нигяр Хатиб (психолог)– беше на трудов договор, 

сега работи на граждански договор в КЦД и трябва да бъде включена в списък с пътуващите 

служители.  Средствата, които се осигуряват, са от бюджета на КЦД. 

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието. 

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

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

Приемаме. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2016г. и ПМС № 380/29.12.2015г., 

предлагам Общински съвет да вземе 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; 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно доставка на климатична техника за нуждите на 

общинска администрация. 

Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

 

Янка Господинова – Извършена е проверка от РЗИ  и Инспекцията по труда.  Имаме 

неспазени изисквания. Замерванията показаха несъответствие с изискванията – температурата в 

работните помещения е над нормата. Поставен е срок до 31.07.2016г. за изпълнение на 

предписанията. Ако не се изпълнят предписанията предстоят актове. От 2012г. не са правени 

замервания на осветителните тела, не са зареждани пожарогасителите. В общината няма план за 

оценка на риска.  Има три оферти и сме избрали тази с най-ниската цена. 
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Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становища. 

 

Сезгин Али – Има ли предвидени климатици за кметствата? 

Янка Господинова – В кметствата не са правени замервания. Проверката беше извършена 

само в Алфатар.  

 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 –

По-добре да се правят инвестиции, а не да се плащат актове. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство –Даваме съгласието си. 

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

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

Приемаме. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

 

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, предлагам Общински съвет да вземе 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: 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. 
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Докладва: Кмета на Община Алфатар 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

 

Янка Господинова – Имаме разминаване между плана и действителността. Този участък е 

включен в проектите за асфалтиране и за соларното осветление, и по тази причина не трябва да 

има разминаване на терен и по план. Има дадени становища от архитекта и юриста на Общината. 

 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 –

Дава съгласие. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Даваме съгласието си. 

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

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

Приемаме. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ТОЧКА ДЕСЕТА: 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 

Елис Талят – Давам думата на кмета на Общината за разяснение по докладната. 

Янка Господинова – Става въпрос за обединяване на два имота между които по план 

трябва да има улица, а на терен никога не е имало. Докладната е идентична с предходната.  

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 –

Да. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство –Съгласни сме. 

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

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

Приемаме. 

 Сезгин Али – член на ПК по общинска собственост, устройство на територията, 

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

земеделие – Приемаме.  

 

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

устройство на територията, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

Елис Талят – Нямаме постъпили заявления и въпроси. 

  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 13:37 часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

Протоколист: ………... 

 /Диана Иванова/ 


