
 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 002/16.11.2015 г. 

 

Общински съвет взе следното : 

 

РЕШЕНИЕ № 003 
 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Докладна записка относно даване съгласие Община Алфатар да 

кандидатства по Оперативна програма „Наука за интелигентен растеж” по 

отворените процедури BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила” и 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 – фаза 1. 

          Докладва: Кмета на община Алфатар 

2.Докладна записка относно даване съгласие Община Алфатар да 

кандидатства по Оперативна програма „Наука за интелигентен растеж” по 

отворените процедури BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила” и 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 – фаза 1. 

     Докладва: Кмета на община Алфатар 

3.Докладна записка относно даване съгласие за закупуване на 

високопроходим автомобил за нуждите на община Алфатар. 

     Докладва: Кмета на община Алфатар 

 4.Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете в община Алфатар. 

     Докладва: Кмета на община Алфатар 

 5.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 



ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” - 0 

Елис Талят За Радка Желева за 

Живка Великова За Нели Маринова  за 

Ивелина Вълева За Минка Стоянова За 

Иван Василков За Иван Иванов За 

Петранка Славова за Сезгин Али За 

Тюркян Мехмед За   

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 002/16.11.2015 г. 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Даване съгласие Община Алфатар да кандидатства по 

Оперативна програма „Наука за интелигентен растеж” по отворените процедури 

BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” и 

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 – фаза 1. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар 

взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 004 

          1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна 

програма „Наука за интелигентен растеж” 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 за интелигентен растеж” 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. 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

 



Елис Талят За Радка Желева за 

Живка Великова За Нели Маринова за 

Ивелина Вълева За Минка Стоянова За 

Иван Василков За Иван Иванов За 

Петранка Славова за Сезгин Али За 

Тюркян Мехмед За   

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 002/16.11.2015 г. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Даване съгласие Община Алфатар да кандидатства по 

Оперативна програма „Наука за интелигентен растеж” по отворените процедури 

BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” и 

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 – фаза 1”. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар 

взе следното:  

РЕШЕНИЕ № 005 

 

1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект по Оперативна 

програма „Наука за интелигентен растеж” 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 за интелигентен растеж” 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; ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар; НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” 

гр.Алфатар и НЧ „Светлина – 2005г.” с.Бистра. 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

 



Елис Талят За Радка Желева за 

Живка Великова За Нели Маринова за 

Ивелина Вълева За Минка Стоянова За 

Иван Василков За Иван Иванов За 

Петранка Славова за Сезгин Али За 

Тюркян Мехмед За   

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 002/16.11.2015 г. 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Даване съгласие за закупуване на високопроходим 

автомобил за нуждите на община Алфатар. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, чл.5 от Закона 

на общински дълг, чл.50, чл.52 и чл.53 от Наредбата 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, чл.5 от Наредбата за управление на общинския дълг на Община 

Алфатар и чл.19, ал.2, т.4 от Наредбата за управление, ползване, опазване и 

поддържане на селскостопанските  пътища на територията на Община Алфатар, 

предлагам Общински съвет гр.Алфатар да вземе следното: 

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. 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” - 0 

Елис Талят За Радка Желева за 

Живка Великова За Нели Маринова за 

Ивелина Вълева За Минка Стоянова За 

Иван Василков За Иван Иванов За 

Петранка Славова за Сезгин Али За 



Тюркян Мехмед За   

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 002/16.11.2015 г. 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения 

на кметовете в община Алфатар. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, §7, т.4 от ПМС №3/15.01.2014г. за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2014г. за изменение на Приложение №5 към чл.2, т.4 от 

ПМС 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет 

Алфатар  взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 007 

 

І.Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община 

Алфатар, считано от 01.12.2015г., както следва: 

        Било     Става 

1.Кмет на Община Алфатар  1 320,00 лв.  2 200,00 лв.

 2.Кмет на с.Алеково      770,00 лв.     800,00 лв. 

3.Кмет на с.Чуковец      770,00 лв.     800,00 лв. 

 4.Кмет на с.Бистра        770,00 лв.      800,00 лв. 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” - 0 

Елис Талят За Радка Желева за 

Живка Великова За Нели Маринова за 

Ивелина Вълева За Минка Стоянова За 

Иван Василков За Иван Иванов За 

Петранка Славова за Сезгин Али За 



Тюркян Мехмед За   

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                         /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 


