
 
 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 № 033/23.02.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към 

дневния ред, както следва:  
 

Т.1 Докладна записка относно:Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от 

договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК)  

Т.10 Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план 

за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2017 година  

Т.11 Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар 2016-

2020 г., през 2017 г. и приемане на план за действие по изпълнение на програмата през 

2018 г. 

Т.12 Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда в Община Алфатар 2015-2020 г., през 2017 г.  

Т.13 Докладна записка относно: Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване 

през стопанската 2018-2019г., приемане на списъците на имотите за общо и 

индивидуално ползване, годишен план за паша и определяне на правила за ползване на 

общинските пасища и мери  

Т.14 Докладна записка относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот-

частна общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на 

гр.Алфатар. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 300 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
1. Докладна записка относно : Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от 

договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК) 

2. Докладна записка относно : Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 

2017 година 

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчет по изпълнение на „Програма за 

управление за периода 2015-2019г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация“ за 2017 година. 

4. Докладна записка относно: Определяне на позицията и мандата на представителя на 

Община Алфатар в Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

15.03.2018 г.  

5. Докладна записка относно: Приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020г. за 2017г.  

6. Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение програмата за 

енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020г.за 2017г. 

7. Докладна записка относно Определяне на сградите - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане през 2018 г. 

8. Докладна записка относно : Приемане на „Програма за управление на имотите – 

общинска собственост в община Алфатар през 2018 година.” 

9. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 043/08.01.2018г. от ЕТ „Кремена 2006 – 

Кремена Костадинова” с искане за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 

№ 00415.503.1367.1, намиращ се в гр. Алфатар, ул. Ал. Стамболийски 27 

10. Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за 

интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2017 година 

11. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар 2016-

2020 г., през 2017 г. и приемане на план за действие по изпълнение на програмата през 

2018 г. 

12. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда в Община Алфатар 2015-2020 г., през 2017 г. 

13. Докладна записка относно: Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване 

през стопанската 2018-2019г., приемане на списъците на имотите за общо и 

индивидуално ползване, годишен план за паша и определяне на правила за ползване на 

общинските пасища и мери 



14. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот-

частна общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на 

гр.Алфатар  

15.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от 

договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК). 

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и в съответствие с указания дадени от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство с изх. 

№91.00.87/13.10.2017 г., Общински съвет гр. Алфатар взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 301 

 

I.  Не приема и не одобрява следните инвестиции, извършени в публичните 

активи на Община Алфатар от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Силистра през 2017 г.  

 

 

Местоположение на 

актива 
Участък 

Наименование на 

актива 
Обща стойност /лв./ 

гр. Алфатар, 

ул."Д.Дончев" №20 

до 

Газстанция 

Петроком 

Улична мрежа етернит 

Ф80-10349 м 
964.15 

гр. Алфатар, ул."Цар 

Асен" № 1 
  СВО ул."Цар Асен" № 1 341.01 

гр. Алфатар, ул."Христо 

Смирненски" №  8 
  

СВО ул."Христо 

Смирненски" №  8 
282.53 

Община Алфатар   

Подмяна на водомери по 

чл.17 и чл.19 от ОУ на 

"ВиК" ООД - гр.Силистра 

2 941.00 

Общо: 4528,69 

 

 

II. Активите да не преминат в управление на Асоциацията по ВиК, на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 



ООД – Силистра и да не бъдат предадени за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра. 

 

 
 

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

Елис Талят Въздържал се Тюркян Мехмед Въздържал се 

Живка Великова Въздържал се  Радка Желева Въздържал се 

Ивелина Вълева Въздържал се Минка Стоянова Въздържал се 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов Въздържал се 

Петранка Славова Въздържал се Йорданка Иванова Въздържал се 

Сезгин Али  Въздържал се   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2017 година. 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 302 

 

 

1. Приема Отчет за дейността на МКБППМН през 2017 година. 

 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Отчет по изпълнение на „Програма за управление за 

периода 2015-2019г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация“ за 2017 година. 

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА 

Общински съвет Алфатар  взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 303 

  

1. Приема отчет по изпълнение на ,,Програма за управление за периода 2015 

- 2019 г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация” за 2017 година. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Определяне на позицията и мандата на представителя на 

Община Алфатар в Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

15.03.2018 г. 
 

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 № 304 

 

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

представител на Община Алфатар в заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Силистра, което ще се 

проведе на 15.03.2018  г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Областна 

администрация – Силистра 

2.Възлага на представителя на Община Алфатар в заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра: 

2.1. Да участва в обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията 

по ВиК Силистра за 2017 г. и да гласува „за”неговото приемане.  

2.2. Да участва в обсъждане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по 

ВиК Силистра за 2017 г. и да гласува „за” неговото приемане.  

2.3. Да гласува „за” приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 

2018 г. 

            2.4. Да участва в обсъждането на други на въпроси 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 7 „против” – 0      „въздържали се” – 4 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова Въздържал се Радка Желева за 

Ивелина Вълева Въздържал се Минка Стоянова за 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова Въздържал се Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020г. за 2017г.  
 

На основание чл.21., ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.10, ал.3, т.2 от закон за 

енергията на възобновяеми източници, Общински съвет-Алфатар взе следното:   

 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

1. Приема на отчет на План-програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014-2020г. за 

2017г.  

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на Отчет за изпълнение програмата за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020г.за 2017г. 
 

         На основание чл.21., ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за 

енергийна ефективност, Общински съвет-Алфатар взе следното:   

 

РЕШЕНИЕ № 306 

 

1. Приема Отчет за изпълнение програмата за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2017-2020г.за 2017г. 

     

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Определяне на сградите - частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане през 2018 г. 

 

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

администрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 307 

 

1. Определя имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 

застраховане през 2018 г., съгласно списък -  Приложение № 1 

 

   2. Възлага на кмета на Общината при необходимост да предлага за утвърждаване 

промени в списъка по т. 1    

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Приемане на „Програма за управление на имотите – общинска 

собственост в община Алфатар през 2018 година.” 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

 

1. Приема „Програма за управление на имотите - общинска собственост в 

Община Алфатар през 2018 година.” 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Заявление с вх. № 043/08.01.2018г. от ЕТ „Кремена 2006 – 

Кремена Костадинова” с искане за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 

№ 00415.503.1367.1, намиращ се в гр. Алфатар, ул. Ал. Стамболийски 27. 

 

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

администрация и чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост, 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 309 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под 

наем на 11,5 кв. м. от имот частна общинска собственост с идентификатор № 

00415.503.1367.1, с адрес гр. Алфатар, ул. Ал. Стамболийски 27 за срок от девет 

години. 

2. Възлага на кмета на община Алфатар: 

2.1. Да проведе публичен търг за отдаване под наем на 11,5 м
2
 от имот частна 

общинска собственост с идентификатор № 00415.503.1367.1 по КККР на гр. Алфатар и 

да сключи договор за наем. Началната тръжна цена да е в размер на 28.75лв./м. без 

ДДС(2,50лв. на м
2 

по Тарифа). 

2.2. Да извърши корекция на площта на наемателя по договор № 051/25.01.2017г. за 

отдаване под наем на 118,5 кв. м. от сграда частна общинска собственост с 

идентификатор № 00415.503.1367.1. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за 

интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2017 година. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и въз основа на гореизложеното, Общински съвет гр.Алфатар  взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 310 

 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в 

Община Алфатар (2014-2020 г.) за 2017 година.  

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар 2016-

2020 г., през 2017 г. и приемане на план за действие по изпълнение на програмата през 

2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 311 

 

1.Приема отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016-2020 г., за 2017 г. 

 

2.Приема план за действие по изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016-

2020г., за 2018 г. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда в Община Алфатар 2015-2020 г., през 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5, от ЗМСМА и чл. 

52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

 

 1.Общински съвет гр. Алфатар приема отчет по изпълнение на Програмата за 

опазване на околната среда в Община Алфатар 2015 – 2020 г., през 2017 г. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно: Предоставяне на свободни 

пасища и мери за ползване през стопанската 2018-2019г., приемане на списъците на 

имотите за общо и индивидуално ползване, годишен план за паша и определяне на 

правила за ползване на общинските пасища и мери. 

 

Общински съвет взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 313 

 

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

ната администрация и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  

1.1.Определя пасищата и мери за индивидуално ползване през стопанската 2018-

2019 г.,  съгласно списък Приложение № 1.  

1.2. Определя пасищата и мерите за общо ползване през стопанската 2018-2019 г., 

съгласно списък Приложение № 2. 

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

ната администрация и чл.37о, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ 

2.1.Дава съгласие за предоставянето на пасищата и мери за индивидуално полз-

ване, в съответствие с решението на ОбС по предходната точка 1.1. чрез сключване на 

договори за ползване под наем, в съответствие с процедурата, определена в чл.37и от 

ЗСПЗЗ. 

2.2.Дава съгласие за предоставянето на пасищата и мери за общо ползване, в 

съответствие с решението на ОбС по предходната точка т.1.2. 

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

местната администрация, във връзка чл.37и, ал.1 и от ЗСПЗЗ одобрява годишния наем 

на декар за ползване  на пасища и мери, определен на пазарен механизъм в размер 9,40 

(девет лева и 40ст.)  лева.  

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

местната администрация, във връзка с чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи определя срока на договорите за индивидуално 

ползване на пасища и мери на  5 (пет) стопански години. 

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

местната администрация и чл. 37о, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи приема списъците с размера и местоположението на мерите и 

пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно приложение №3 и № 4. 

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

местната администрация и чл. 37о, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 



земеделските земи приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията 

на община Алфатар, съгласно приложение № 5. 

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

местната администрация и чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи приема годишен план за паша на Община Алфатар през 2018 

година, съгласно приложение № 6. 

8.Възлага на кмета на община Алфатар да извърши дейностите по разпределянето 

и отдаването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за индивидуално 

ползване, съгласно горепосочените решения и действащото законодателство. 

 9.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с изискването на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Предоставяне под наем на част от недвижим имот-

частна общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на 

гр.Алфатар. 
 

           На основание Решение №4 от 11.01.2018г. на Административен съд Силистра и 

чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

1. Отменя свое Решение №91 по Протокол №8 от 12.05.2016г. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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   

 

 

                                                                         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 № 033/23.02.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Предоставяне под наем на част от недвижим имот-

частна общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на 

гр.Алфатар. 

 

Общински съвет взе следното: 

 
РЕШЕНИЕ № 315 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.23, ал.1, чл.24, ал.1 от  Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, във връзка с чл.31 от същата наредба 

 1.1.Включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост, имот частна общинска собственост по АОС №479/09.05.2016г: 

поземлен имот № 00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар с площ от 7016кв.м  

 1.2. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на част от имот № 

00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар с площ от 214кв.м. и административен адрес: 

гр.Алфатар, ул.Ал.Стамболийски, за производствено-складова дейност, в съответствие 

с одобрения и влязъл в сила ПУП-П З и План – схеми за техническа инфраструктура на 

УПИ ХVІ-3242 при начална тръжна цена, съгласно Тарифа за определяне на размера на 

месечния наем на един квадратен метър при предоставяне на помещения и терени от 

Община Алфатар в размер на на 226,84 (двеста двадесет и шест лева и 84 ст.) лева без 

ДДС за отдаване под наем на терен за складова дейност; 

Срокът за отдаване под наем на имота е 2 години  

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

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” –7 „против” – 0      „въздържали се” – 4 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова Въздържал се Радка Желева Въздържал се 

Ивелина Вълева Въздържал се Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова Въздържал се Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


