
 

 
 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 № 054/19.09.2019 г. 

 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 464 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на 

Община Алфатар към 30.06.2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

2. Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на 

Община Алфатар към 31.12.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

3. Информация за готовността на учебните заведения, намиращи се на територията 

на Община Алфатар за началото на учебната 2019/2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            

 



 
 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 № 054/19.09.2019 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от 

ЕС на Община Алфатар към 30.06.2019 г. 

 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.51, ал.2 и ал.3 и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, 

Общински съвет – Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 465 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2019г. по прихода и разхода по 

функции, както следва: 

 По прихода 4 504 104 лв. /разпределен по параграфи съгласно Табл.1, 

Табл.2 и Приложение №1/ 

 По разхода 4 504 104 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №2 и №2А/ 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. на Община 

Алфатар, както следва: 

 По прихода 1 695 620 лв. / разпределен по параграфи съгласно, Табл.2 и 

Приложение №1/ 

 По разхода 1 695 620 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №2 и №2А/ 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2019г. в размер на 115 222 лв. 

съгласно Приложение №3. 

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

30.06.2019г. /съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва: 

 По прихода 350 082 лв. 

 По разхода 350 082 лв. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                            



 
 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 № 054/19.09.2019 г. 

 
 

ТОЧКА ВТОРА: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от 

ЕС на Община Алфатар към 31.12.2018 г. 
 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.140 от ЗПФ, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.59 и чл.60, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Алфатар, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 466 

1. Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2018г. по прихода и разхода 

по функции, както следва: 

 По прихода 4 732 405 лв. /разпределен по параграфи съгласно Табл.1, 

Табл.2 и Приложение №4/ 

 По разхода 4 732 405 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №5/ 

 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. на Община 

Алфатар, както следва: 

 По прихода 3 635 930 лв. / разпределен по параграфи съгласно, Табл.2 и 

Приложение №4/ 

 По разхода 3 635 930 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №5/ 
 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2018г. по бюджета на 

общината в размер на 652 072 лв. съгласно Приложение №2 и №2А. 

 

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

към 31.12.2018г. /съгласно Табл.5 и Прилож.№3/, както следва: 

 По прихода 594 361 лв. 

 По разхода 594 361 лв. 

 

5. Приема одитирания отчет за заверка на годишния финансов отчет на Община 

Алфатар за 2018г., заедно с одитното становище на Сметна палата. 

 

6. През 2018г. Община Алфатар не е обслужвала общински дълг и няма поет 

нов дълг. 
 

 

 



 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 054/19.09.2019 г. 

 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Информация за готовността на учебните заведения, намиращи се на 

територията на Община Алфатар за началото на учебната 2019/2020 г. 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Алфатар взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 467 

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения, намиращи се на 

територията на Община Алфатар за началото на учебната 2019/2020г. 

 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            

 


