
 
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 № 015/28.10.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

Т.8 Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за 

извършване на сеч в общински гори през 2017г. 

 

Т.9 Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен 

имот с идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с 

начин на трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане 

на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 

специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

 

Т.10 Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка 

върху таксиметров превоз на пътници за 2017г.  

 

Т.11 Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен 

кабинет частна общинска собственост. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 146 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
          1.Докладна записка относно:План за работата на Общински съвет Алфатар за 

октомври-ноември-декември на 2016 год. 

 2. Докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови 

разходи – м.септември 2016 г.. 

 3.Докладна записка относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар 

 4.Докладна записка относно  Определяне на представител на Община Алфатар в 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 

 5.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба 

на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, 

във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

 6.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба 

на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, 

във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

 7.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба 

на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, 

във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

 8. Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за 

извършване на сеч в общински гори през 2017г. 

 9. Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен 

имот с идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с 

начин на трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане 

на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 

специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

 10. Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за 2017г.  

 11. Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет 

частна общинска собственост. 

 12. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 



 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на Общински съвет Алфатар за октомври-ноември-

декември на 2016 год. 
 

Ha основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за  местното самоуправление  и  

местната администрация u чл. 64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

на Общински съвет –Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147 

1. Приема план за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието 

октомври-ноември-декември на 2016 г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – 

м.септември 2016 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните 

финанси и чл.53 от Наредбата 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, Общинския съвет Алфатар взе 

следното: 

 

 РЕШЕНИЕ №148 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите 

разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г., 

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 т.1 от решението. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Алфатар. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.196, ал.3 от Закон за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 149 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Алфатар. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Определяне на представител на Община Алфатар в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона 

за водите, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 150 

 1. Определя г-жа Янка Стоянова Господинова – кмет на Община Алфатар за 

представител на Община Алфатар в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – 

Силистра. 

 2. Възлага на  представителя на Община Алфатар в общото събрание на 

Асоциацията по ВиК - Силистра да участва в обсъждане и да съгласува Плана за 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК” ООД – гр.Силистра, на 

основание чл.4.2.(г) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциацията по ВиК – 

Силистра и „ВиК” ООД – Силистра.  

 3. Възлага на представителя на Община Алфатар в общото събрание на 

Асоциацията по ВиК - Силистра да участва в обсъждане и гласува „ЗА” приемане на 

препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017г., 

в размер на 22 000лв, съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по ВиК. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска 

собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, 

ал.З  от Закона за устройство на територията. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 

от  Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Севдалин Валериев 

Валериев за продажба на предаваемо по регулация общинско място с площ от около 

950 ( деветстотин и петдесет) кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот  XI, 

отреден за имот №64 в кв.16, по плана на с.Чуковец, община Алфатар, на цена в размер 

на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.) /кв.м. 

 

 2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план 

на територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по 

регулация към новоурегулирания поземлен имот  XI, отреден за имот №64 в кв.16, по 

плана на с.Чуковец, сменя характера си от публична общинска в частна общинска. 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата 

за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с 

чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 
 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 

от  Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

1.  Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Вадет Ваит Сюлейман за 

продажба на предаваемо по регулация общинско място с площ от около 210 (двеста и 

десет) кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот  I, отреден за имот №64 в 

кв.15, по плана на с.Чуковец, община Алфатар, на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 

41 ст.) /кв.м. 

 

2.  С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на 

територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по 

регулация към новоурегулирания поземлен имот  I, отреден за имот №64 в кв.15, по 

плана на с.Чуковец, сменя характера си от публична общинска в частна общинска. 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата 

за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с 

чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 
 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 

от  Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Алфатар  взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 153 

 

 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Максим Младенов 

Шарбанов за продажба на част от стара улица с площ от около 97 ( деветдесет и седем) 

кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот  III, отреден за имот №82 в кв.10, по 

плана на с.Чуковец, община Алфатар, на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.) 

/кв.м. 

 2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план 

на територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по 

регулация към новоурегулирания поземлен имот  III, отреден за имот №82 в кв.10, по 

плана на с.Чуковец, сменя характера си от публична общинска в частна общинска.  
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване 

на сеч в общински гори през 2017г. 
 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти (обн.ДВ,бр.96/2011г.,изм.и доп.бр.90/2012г. ), 

Общински съвет Алфатар  взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 154 

 

1. Одобрява годишен план по образец за ползването на дървесина от горските 

територии на община Алфатар за 2017г., изготвен от инж.Христо Христов - 

лицензиран инженер по горско стопанство 

  

2. Дава съгласие да бъде извършена сеч през 2017г. в общински гори, съгласно 

одобрен ГСП на следните отдели/подотдeли 

 

№ 

по 

ред 

Отдел, 

подотдел 

Площ/ха Землище Местност Дървесен 

вид 

АОС № /дата, 

година на 

съставяне 

1. 187 ш 0,5 гр.Алфатар „Чолаков 

чаир” 

акация №433/5.08.2015г. 

2. 191 о 1,1 гр.Алфатар „Чолаков 

чаир” 

акация №290/27.01.2011г. 

3. 180 и 1,5 гр.Алфатар „Дядо 

Марков 

блок” 

цер, 

габър, 

полски 

клен 

№120/01.08.2001г. 

4. 212 л 1,6 с.Васил 

Левски 

„Гора” цер №23/31.01.2011г. 

5. 

 

404 0 1,3 с.Цар Асен „Кокарджа” цер №168/26.11.2015г. 

 

3. В случаи, че някои от подотделите не се усвоят през 2017г., ползването им да 

се прехвърли през 2018г. 

 

4. Възлага на кмета на общината да извърши подготвителни действия за 

извършване на сеч в общинските гори, по отдели и подотдели, съгласно 

решение №1 и № 2 и в съответствие с Наредба №8 от 5 август 2011г. за 

сечите в горите: изготвяне на карнет–опис, удостоверяващ, че насаждението 



е маркирано и на технологичен план за добив на дървесина, изчисляване 

обема и категориите на маркираната дървесина. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин 

на трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на 

странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на 

специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.25, ал.3, т.5 и т.6 от ЗСПЗЗ, чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ и § 6а от ПЗР на 

Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 155 

 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир” в землището на гр.Алфатар с начин 

на трайно ползване „пасище” за изграждане на трупосъбирателна яма на площ от 2 дка.  

2. След промяна на предназначението на имота и определяне на границите му да 

се даде съгласие на главния архитект за изграждане на ограждение. 

3. Разходите за геодезическо заснемане и обособяването на трупната яма да 

бъдат за сметка на общината от наеми за ползване на пасища и мери. 

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

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Определяне на годишният размер на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за 2017г.   
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.61ф от ЗМДТ, чл.2 и 3 от Наредбата за 

определяне на местните данъци на територията на община Алфатар, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

1. Определя годишен размер за 2017 г. на данъка върху таксиметров превоз на 

пътници в размер на 300 лв. 

2. Изменя Наредбата за определяне на местните данъци на територията на 

община Алфатар като създава нов VII раздел – Данък върху таксиметров превоз на 

пътници със следните членове: 

- чл.60. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадени от кмета на общината. 

- чл.61.Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер 

на 300 лв. 

- чл.62. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

- чл.63. Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 

образец за дължимия данък в общината. 

- чл.64. Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпване на съответното обстоятелство. 

- чл.65. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя 

пропорционално според броя на месеците до края на текущата година, започвайки от 

следващият месец спрямо датата на издаване на разрешението. 



- чл.66. Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 

възстановява сума пропорционална на броя месеци до края на годината, през които 

няма да се упражнява таксиметровата дейност. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 
 

Общински съвет Алфатар взе следното: 

 
РЕШЕНИЕ № 157 

 

1. Определя предоставянето под наем на стоматологичен кабинет  №7 в 

здравна служба гр. Алфатар да е за срок от 5г., чрез провеждане на публичен 

търг с явно наддаване. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 015/28.10.2016 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал 2 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и 

чл.24. от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост (НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с 

Решение №239 по протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от 

Протокол №60/14.07.2015г., Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

 

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

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

по протокол №4/25.01.2016г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

 

 В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия” 

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. Имоти, които Община Алфатар има намерение да предостави под наем 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Част от Здравна служба-Стоматологичен кабинет с ЗП от 15 кв.м., гр. Алфатар ул. 

„Олшанка” № 8,  /АОС(ч) №76/26.06.2000г./ 

 

Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно наддаване, по 

реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на кабинет № 7 

(стоматологичен) в здравна служба гр. Алфатар (стара част) ул. „Олшанка” №8 с площ 

от 15 кв.м., АОС(ч) №76 от 26.06.2000г., за срок от 5 г. 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 за  Иван Иванов за 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                        /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 


