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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 №033 

от 23.02.2018г. 

Днес, 23.02.2018г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 11 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

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

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, Йорданка Иванова. 

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

на община Алфатар, г-жа Стефка Жекова – секретар на община Алфатар, г-жа Павлина Друмева 

- директор на Дирекция АПОФ, г-жа Красимира Колева- директор на Дирекция 

„Специализирана администрация, инж.Йордан Костадинов – ст. спец. Енергийна ефективност – 

ОС, г-жа Соня Цанкова- мл.експерт „УТ,Еколог“, кметове и кметски наместници. Гости: 

представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – инж.Татяна Филева, г-н Господин 

Гагов, г-н Ивайло Михайловски и граждани. 

 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, уважаеми 

гости, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 11 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 №32/19.02.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят - Имаме пет входирани допълнителни докладни записки и една докладна 

записка отложена за разглеждане с наше Решение №297/29.01.2018г. за следващо заседание в 

присъствие на представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и след 

получаване на подробна информация за извършените дейности в община Алфатар. Разгледани 

са  на заседание на постоянните комисии.  

- 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) 

- 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 

- 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. 

- Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 

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

- 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  

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

общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар 

   Елис Талят –  Да гласуваме за включване на допълнителните докладни записки към 

дневния ред като : 
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- 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) като т.1 

- 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 като т.10 

- 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.като т.11 

- Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната 

среда в Община Алфатар 2015-2020 г., през 2017 г. като т.12 

- 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 като 

т.13 

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

общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар като т.14 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
Общински съвет приема 

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  

 

ПРОЕКТ НА 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) 



 3 

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.  

Елис Талят – Гласуване по проект на дневен ред. 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 300 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР 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 
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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. 

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: 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) 

 Елис Талят – В изпълнение на  Решение №297 от 29.01.2018г. на ОбС съм поканила 

представители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра. Давам думата. 

 инж.Татяна Филева - представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Ние 

сме тук, за да помогнем в обосновката и да дадем разяснения по въпроси по приемане на 

инвестициите. Това е ново задължение за „Водоснабдяване и канализация“ ООД и за всички 

общини членове на Асоциацията по В и К на обособената територия на Силистра.  Очаквам 

разбиране към това, което правим. Трябва да гледаме в една посока, защото инвестициите са 

задължение на ВиК, а тя прехвърли собствеността на активите и те вече са общинска 

собственост. Подготвили сме обосновка, тук са и указанията  на държавния регулатор за 

дефиниции на отчитане на инвестиции.  

         Елис Талят – Колеги, имате думата за въпроси, мнения и становища. 

  Живка Великова – Как е най- правилно сега да гласуваме, защото не сме свидетели дали 

са подменени водомери и тръби? И защо ние трябва да гласуваме тези инвестиции? Нямам 

време да се запозная с  информацията, която предоставяте току що и няма да гласувам. 

 инж.Татяна Филева - представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Описано е в указанията на Министерство на Регионалното развитие до Асоциацията по В и К. За 

съжаление и ние ги получихме, когато Ви известихме с писмо. Водомерите така или иначе ги 
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подменяме, но за нас беше изненада да ги отчитаме като инвестиции. Протоколите по смяната са 

налични при началник ВиК район Алфатар и може да ви направим копия. Сигурно има грешки. 

Два софтуера трябваше да регистрират инвестициите. Нещо ново за нашите служители. 

Направили сме Ви извадка от регистъра,  който не може да се манипулира. В деня на 

регистрацията на инвестицията в софтуера се генерира уникален номер.  

 Янка Господинова – Няма как на 19.12.2017г. да входирате писмо и да поискате от кмета 

да оправдава инвестиции. Аз нося отговорност, когато моето счетоводство трябва да заприходи 

инвестициите. На база на тази таблица само, няма какво да кажа на съветниците. Категоричен 

беше юриста, че трябва да поискаме повече информация. Това не е наш проблем, това е Ваш 

проблем. Аз не съм институция, която оправдава чужди разходи. Никой от Вас не е дошъл да 

предупреди кмета, че има промяна на закона. В първата таблица, която изпратихте имаше 

информация за 10 000м положена тръба. След, което поискахме информация и Вие направихте 

корекция. Метражите паднаха. А ако не бях обърнала внимание? Не съм разследващ орган. 

Хубаво е да има комуникация и нашите желания да се удовлетворяват. Ние сме членове на 

Асоциацията по ВиК и всяка година вноската на общината е близо 1000лв. Няма да си платим 

вноската. Когато има авария, минава доста време докато ВиК асфалтират. Създадохме комисия 

по този казус, но реално не могат да видят какво има закопано в земята. 

  Иван Василков –  Дружеството в края на годината регистрира ли някаква печалба? 

Каква е гаранцията, че корекцията, която сте направили е реална. Ние  няма от къде да знаем, че 

тръбата е 5м, а е изписана 10м. „Водоснабдяване и канализация“ ООД имат ли представа с какъв 

трактор се работи в Алфатар? За мен е необяснимо и ще се въздържа от гласуване. 

  инж.Татяна Филева - представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Не 

съм лицето, което може да ви даде отговор за печалбата. Не се оправдавам, но информацията 

беше спусната до АВиК. За пръв път се сблъскваме с това. От няколко софтуера трябваше да 

обобщим информацията. Само на община Алфатар и община Тутракан се опитах да направя 

обяснителна записка на извършените инвестиции. Приемам всички забележки.  Относно 

асфалтирането имаме забавяне. Нашето желание не е противопоставяне. Единствено с г-жа Н. 

Гаджева от общинска администрация съм комуникирала относно инвестициите. От материалите 

на ОбС разбрах, че не сте приложили документи с моя подпис и дата това, което поиска юриста.  

Призовавам за разбиране относно отчитането на инвестициите.  

 Радка Желева – Информацията наистина за нас беше не пълна и ние не можахме да 

получим реална представа какво точно е направено. Разговарях с Ваши колеги за подмените и 

ми стана ясно точно къде са. Няма комуникация между институциите. Знам, че Вие нямате вина 

и се чувствам неудобно, че така към Вас всички въпроси ги поставяме по-остро. Добре е да се 

направи една среща с ръководството на ВиК, за да се изяснят нещата и да се доуточнят 

задълженията на двете страни.  

 Минка Стоянова – Ще се въздържа от гласуване. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Въздържаме се. 

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

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

Въздържаме се. 

   

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   

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 
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 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, област Силистра  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. 

 

  

 Елис Талят – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно : Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН 

през 2017 година 

 Елис Талят- Вносител на докладната е г-жа Ж. Донева – председател на МКБППМН и не 

присъства на заседание, представлява се от г-жа Стефка Жекова – секретар на община Алфатар 

– давам думата. 

Стефка Жекова – Съгласно разпоредбите на чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, местната комисия всяка година 

представя отчет за дейността си пред общинския съвет и Централната комисия за борба срещу 

малолетните и непълнолетните. Отчетът за дейността на МКБППМН – Алфатар през 2017 

година е изготвен съгласно структурните показатели, указани с писмо №РД-30-И-67 от 

19.12.2017 г. на ЦКБППМН. Реално са извършени всички дейности и инициативи. 

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

Живка Великова –Пълен и точен отчет. Запозната съм и съм член на комисията. 

Минка Стоянова – Също съм съгласна. Точен и ясен отчет. 

Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 
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следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме. 

 

 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, предлагам Общински съвет 

Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Колеги моля да преминем към трета точка от дневния ред. 

ТОЧКА ТРЕТА: 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 

 Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

 Янка Господинова -  предлагам на Вашето внимание 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 

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

 Живка Великова – Аз нямам въпроси. С много от нещата сме запознати. 

 Иван Василков – В с.Алеково не направихте ли основен ремонт на покрива на НЧ 

„Пробуда- 1910“, а в същото време ще кандидатствате отново за основен ремонт? Като видим 

отчета всичко е прекрасно и всичко ни е наред, а в същото време ще кандидатстваме за същото и 

правим неща, които сме ги направили вече. 

 Радка Желева- Не мисля, че тук е мястото в раздела „Запазване и развитие на културните 

традиции като част от националното и европейското културно разнообразие“, да се отчита 

дейността на читалищата, вместо работата на общинската администрация. Това е отчета за 

дейността на читалищата. 

 Янка Господинова – Включили сме го, защото ние ги подпомагаме. 

 Минка Стоянова – Може би трябва да бъде съвместно с читалищата. 

 Иван Василков -Тази година програмата „CADIS 6“  ще заработи ли относно ЗП? 

 Янка Господинова – Земеделците отказват общинска администрация да изготвя 

споразуменията.  

 Радка Желева- Проектите, с които е кандидатствала Общината през 2017г. имате ли 

някаква обратна връзка? 

 Янка Господинова – Някои проекти са одобрени, а за някои няма „да“ нито „не“. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме. 

 

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

Общински съвет Алфатар да вземе следните:  

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 адми-

нистрация” 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 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. 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова –В Община Алфатар е получено писмо с Изх.№АВК-02-42/01.02.2018 

г. на Областния управител на Област Силистра и Председател на Асоциацията по ВиК Силистра 

(Вх.№479/01.02.2018г. на Община Алфатар), на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) 

и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, с което свиква 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 15.03.2018 г. от 14:00 часа в 

заседателната зала в сградата на Областна администрация – Силистра. Вие трябва да определите 

представител за Община Алфатар и как да гласува. 

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

Иван Василков – Предлагам представител на Община Алфатар в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК да е г-жа Янка Господинова .  

Елис Талят – Колеги да гласуваме предложението на г-н Василков. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 1 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 Иван Василков – Всичко, което коментираме са факти, а не заяждане.  

            Радка Желева – Добре е кмета да отиде и да постави проблемите и да се чуят от първо 

лице. 

             Сезгин Али – Предлагам представителя на общината да гласува „за” по точките от 

дневния ред. 

 Елис Талят – Колеги, имаме предложение от г-н Сезгин Али - представителя на Община 

Алфатар в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра да гласува „за”  
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приемане отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2017 г., 
приемане годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Силистра за 2017 г и приемане 

на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2018 г. Гласуваме предложението 

  

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА. 

 

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

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

 

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

предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ПЕТА: 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.  

Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Предлагам на вашето внимание отчета на План-програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община 
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Алфатар 2014-2020г. за 2017г.Ако имате някакви въпроси инж.Йордан Костадинов е тук и може 

да отговори. 

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

Иван Василков – Какво значи стимулиране производството на енергия от биомаса-

производство на пелети от „Силвоод“ ЕООД? Как ги стимулираме? 

инж.Йордан Костадинов – Произвеждат се пелети. Стимулираме с разрешителни, с 

документи необходими за производство на територията.  

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 – 

Приемаме.  

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

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

 

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

възобновяеми източници предлагам общински съвет-Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение 

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

Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение програмата 

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

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

Иван Василков – С какво подобрихме стандарта на живот на населението? 

Красимира Колева – Ние отчитаме изпълнението на Програмата за енергийна 

ефективност на Община Алфатар. Реално населението, което използва услугите на 

институциите/ОУ „Христо Ботев“, Дом за стари хора-гр.Алфатар, КЦД-Алфатар и др. 

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 – 

Приемаме.  

 

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите –Приемаме. 
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 На основание чл.21., ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за енергийна 

ефективност предлагам Общински съвет-Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно Определяне на сградите - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2018 г 

Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Предлагам на вашето внимание списък на сградите – публична 

общинска собственост,  подлежащи на задължително застраховане през 2018 г. 

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Иван Василков – Кметствата по населените места защо не се застраховат?  

Красимира Колева – Защото са публична собственост и сме длъжни по закон. ОбС 

определя кои да се застраховат. Предложените са частна общинска собственост. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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 

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

нистрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост  предлагам Общинският съвет да 

вземе 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 
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Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно : Приемане на „Програма за управление на 

имотите – общинска собственост в община Алфатар през 2018 година.” 

Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Общински съвет приема годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост. Тя може да бъде актуализирана през годината, 

като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Елис Талят – Тази програма трябваше да мине преди приемането на бюджета за 2018г. 

Янка Господинова – Не бяхме готови. 

Петранка Славова –  Имотите, които общината има намерение да предоставя градини  ли 

са и има ли изоставени? 

Красимира Колева – Това е списък със свободните. 

Иван Василков - Отдаването под наем на язовири, не е ли висок очакван приход? 

Янка Господинова – Те са по договор. В тази връзка искам да ви запозная с един казус.В 

общинска администрация е входирано заявление с вх..№341/22.02.2018г от „МДМ-

Перфект“ЕООД-във връзка със сключен договор №120/09.07.2014 за наем на недвижим имот 

язовир/водоем/ с.Цар Асен с Община Алфатар, с което ни уведомява че са извършени ремонтно-

възтановителни работи на язовира на обща стойност в размер на 31 512 лв. с ДДС. Предвид 

срока на договора който изтича на 09.07.2024,отчитат че няма реална  възможност за 

възвращаемост на направеното вложение и за това считат, че Община Алфатар като собственик 

на водния обект трябва да поеме част от финансовата тежест за подобряване състоянието на 

водоема. 

Красимира Колева – Договорът е на стойност 1440,56 лв. без ДДС. 

Радка Желева- Той е подписал в този вид договора. Аз не мисля, че трябва да даваме 

пари, след като Общината не си е дала съгласието. 

Петранка Славова – Затова има договор, адвокати и юристи. 

Иван Василков –Собственика е подписал декларация преди да наеме язовира и си е 

направил огледа. Има ли са информация за състоянието на язовира. Какво става с казуса на 

центъра с преграденото общинско място и металните порти? Ползва се от години и не плащат 

наем. Преди няколко сесии поставих въпроса. 

Красимира Колева – За следващата сесия ще подготвя информация. 

Сезгин Али – Г-жо Кмет, Вие лично казахте, че през мандата нищо няма да се продава, а 

тук в точка „В” продавате в с. Бистра место отредено за обществено обслужване, с което ще 

затрудните обслужването и преминаването на превозни средства. 

Иван Василков – Какво означава „намерение да ликвидира чрез продажба” – без търг и 

процедура ли? 

Янка Господинова – 422кв.м са наши идеални части от терена. Там сме в съсобственост с 

Румяна и има намерение да го закупи. Ще бъде с търг и процедурата ще мине през Общински 

съвет. 

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 – 

Приемаме 
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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 предлагам общински съвет 

Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДЕВЕТА 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 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – В община Алфатар е депозирано заявление с вх. № 043/08.01.2018г. 

от управителя на ЕТ „Кремена 2006 – Кремена Костадинова”  за отдаване под наем на част от 

сграда, намираща се в гр. Алфатар, ул. Ал. Стамболийски 27. Същата е отдадена под наем след 

търг на основание решение №163 на ОбС Алфатар на „ЖИЗЕЛ-НЕЛИ” ЕООД Г-жа Недялка Ж. 

Иванова подаде заявление с вх. № 194/30.01.2018г. в община Алфатар, в което изрази своето 

съгласие община Алфатар да позволи ползване на част от имот с идентификатор № 

00415.503.1367.1, поради това, че не използва помещението вие трябва да решите как да бъде 

проведен публичния търг с явно или тайно наддаване и за какъв срок. 

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

Ивелина Вълева – Аз предлагам срокът за отдаване под наем да е за  девет години с явно 

наддаване. 

Иван Василков – Подкрепям предложението на г-жа Вълева.  

Елис Талят – Колеги, моля да гласуваме предложението на г-жа Вълева за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 11,5кв.м. от имот частна общинска 

собственост за срок от 9 години. 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

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. 
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 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, предлагам на 

Общинския съвет да вземе 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 ад-

рес 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 соб-

ственост 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДЕСЕТА: 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. 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Във връзка с изготвянето на Мониторингов доклад за 2017 г. за 

изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012-2020 е изготвен Отчет за дейностите на Общинския план за интегриране на ромите в 

Община Алфатар (2014-2020) за 2017 година. Информацията в отчета обхваща изпълнението по 

приоритетите от Националната стратегия и е съобразена с указанията на областния управител, 

указани с писмо, изх. №1-1331-1 от 21.12.2017 г. Същият е изпратен в областна администрация 

Силистра. Всички деца посещават училище. Преподавателите са информирани за състоянието 

на децата. 

         Елис Талят –  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 
Ана Стоянова –кмет на с.Бистра –  В момента по проект „Нов шанс за успех“ са включени 

възрастни роми за ограмотяване - 12 ученика от първи до четвърти клас в с.Бистра. 

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

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме. 

 

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

нистрация и въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет гр.Алфатар да вземе 

следните  

РЕШЕНИЕ № 310 
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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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 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. 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Пред вас е Отчетът за изпълнението на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Oбщина Алфатар, който включва 

информация за изпълнението на мерките за постигане на целите по овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета. През 2018 г. планираме да положим повече усилия за извършване 

на дейностите по залавяне и ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета, 

изготвяне и провеждане на образователни кампании с цел повишаване отговорността на 

собствениците към техните домашни любимци. Ще осъществим контрол за регистрация на 

домашните кучета във всички населени места. 

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

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

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

 

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, предлагам на Общински съвет гр. Алфатар да 

вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на 
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Програмата за опазване на околната среда в Община Алфатар 2015-2020 г., през 2017 г. 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Пред вас е  Отчетът за изпълнението на Общинската програма за 

опазване на околната среда, който включва информация за изпълнението на дейностите, 

залегнали в плана за действие за постигане на целите по опазване на околната среда.  

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

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

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

Приемаме. 

 

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, предлагам на Общински съвет гр. Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 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 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

Янка Господинова – В чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ) е регламентиран редът за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от 

държавния и общинския поземлен фонд по реда на 24а, ал.2 и ал.6 от същия закон те се отдават 

под наем без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ. Срокът за отдаване под наем, не може да е по-малък от 5 стопански години. 

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Иван Василков – Кой определя кой и къде да си вземе пасище. 

Красмира Колева - Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, 

които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида 

на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти 

от осма до десета категория. 
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Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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 – 

Приемаме. 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

 

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

нистрация 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 местната адми-

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

2.1.Дава съгласие за предоставянето на пасищата и мери за индивидуално ползване, в съ-

ответствие с решението на ОбС по предходната точка 1.1. чрез сключване на договори за полз-

ване 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 адми-

нистрация, 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 адми-

нистрация, 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) сто-

пански години. 

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

нистрация 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 адми-

нистрация 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, съг-

ласно приложение № 5. 

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

нистрация 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 отда-

ването 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 
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Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно: Предоставяне под наем на 

част от недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор № 00415.503.3242 по 

КККР на гр.Алфатар. 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – В община Алфатар постъпи Заявление с вх.№ 236/05.02.2018г. от 

„МЕРОНЕ-Н”, с искане за прекратяване на договор №160/27.05.2016г. за учредено безвъзмездно 

право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост съгласно АОС 

№479/09.05.2016г., както следва: поземлен имот с идентификатор № 00415.503.3242 по КККР на 

гр.Алфатар с площ от 7016кв.м, административен адрес: гр.Алфатар, ул.Ал.Стамболийски, 

предоставен за срок от 10 години за изграждане на площадка за съхранение на газ, нужна за 

производствената дейност на предприятието. Във връзка с горепосоченото заявление вх.№ 

236/05.02.2018г. от „МЕРОНЕ-Н” ЕООД е подписано споразумение №068/08.02.2018г. за 

прекратяване на договор №160/27.05.2016г. за учредено безвъзмездно право на ползване върху 

недвижим имот-частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор № 

00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар, което е изпратено за вписване в Служба по 

вписванията. 

 В община Алфатар постъпи второ заявление от „МЕРОНЕ-Н” ЕООД с 

Вх.№254/09.02.2018г. с искане за провеждане на процедура за отдаване под наем на част от об-

щински недвижим имот, както следва: поземлен имот № 00415.503.3242 по КККР на гр.Алфатар 

с площ от 198кв.м за площадка и 138кв.м подход или обща площ от 336кв.м. 

 

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Петранка Славова – Споразумението е вписано и се прекратява считано от 8 април. 

Радка Желева – Предлагам  да  вземем решение за отмяна на предходното ни Решение 

№91 от 2016г. Ще гласувам това, което се предлага. „МЕРОНЕ-Н” е основния работодател в 

Община Алфатар. 

Елис Талят -  Да гласуваме предложението на г-жа Желева за отмяна на Решение 

№91/12.05.2016г. на Общински съвет 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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

               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, предлагам Общински 

съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 314 

 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

Иван Василков – Предлагам публичния търг да е явен, съгласно Тарифа за определяне на 

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

Община Алфатар в размер 226,84 лева без ДДС за отдаване под наем на терен за складова 

дейност. Срокът за отдаване под наем на имота  да е две години. 

Елис Талят – Колеги  да гласуваме по предложението на г-н Василков за допълнение към 

решението.  

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” –6 „против” – 0      „въздържали се” – 5 

Елис Талят Въздържал се 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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Живка Великова – Моето предложение е за 226лв., а срока за отдаване да е до 10 години.  

Елис Талят – Колеги да гласуваме предложението на г-жа Великова. 

  

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

Елис Талят Въздържал се Тюркян Мехмед Въздържал се 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова Въздържал се 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов Въздържал се 

Петранка Славова за Йорданка Иванова Въздържал се 

Сезгин Али  Въздържал се   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие - Съгласни сме.  

 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 – 

Приемаме. 

 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 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 
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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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Теодор Крумов – Тук съм по повод казуса със с. Кутловица. Тази седмица се запознах със 

заповедта на кмета по онова време, от която е видно, че той се съгласява да деактува имотите. 

Започната е процедура, но не е довършена. Щом веднъж е направена процедурата, не е ли 

възможно да се издаде заповед. 

Янка Господинова – Законосъобразно ли е? Аз няма да подпиша такава заповед за 

разделяне.  

Красимира Колева – 2005г. някои собственици успяват да се снабдят с документи за 

собственост, при което имотите им са отделени от големия имот  с НТП „пасище- мера“. Имот 

№019017 публична общинска собственост, с площ 373,48 дка. е закрит и е образуван нов имот 

№019028 с площ от 356,63дка. За новообразувания имот няма решение на ОбС, за отказ от 

собственост.  

Елис Талят – Г-н Крумов, заведохте ли дело? 

Теодор Крумов – Не, чакам удостоверение от ОС „Земеделие“. 

Красимира Колева Информацията която ни връщат институциите е противоречива. Не 

става ясно чия е вината. Ние сме потърпевши. Един имот , който е извън регулация и се ползва за 

жилищни нужди, се оказва, че е пасище. 
 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:50 часа. 
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