ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6, тел. 086 811 634

ОТЧЕТ
от
Златка Тончева Питакова – Председател на Общински съвет - гр.Алфатар
за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии
за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,
Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление
се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното
самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и е
съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и и във връзка с чл.17, ал. 5 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и на неговите
комисии.
На цитираното основание предлагам на вниманието на общинските съветници и
обществеността отчет за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014 г.
Заседанията на Общинския съвет за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. са
проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.Седем дни преди провеждане на заседанието обществеността
е информирана чрез съобщения , електронни медии, на интернет страницата
на Общината и на хартиен носител.
За периода 01.01.2014г.-31.12.2014г.,ОбС свика 10 заседания - 6 редовни от
които, 1 изнесено заседание в с. Кутловица ,2 извънредни – едното по искане
на жителите от кв. Попово гр.Алфатар ,1 по съгласуваност и 1 тържествено
заседание послучай 40 г. от обявяването на Алфатар за град на 04.09.2014г.
В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар
прие 62 решения от различно естество : разпореждане с общинско имущество, общинският бюджет, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, социалните услуги, социални въпроси, благоустройството , кандидатстване с инвестиционни проекти към дирекция „Благоустройство” при Министерство на инвестиционното проектиране и др. Всички решения
на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване.
За отчетния период Общинският съвет проведе своите заседания открити. В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет Алфатар ,Прие както
следва:

РЕШЕНИЕ № 357/30.07.2014г.
ОБС АЛФАТАР ПРИЕ ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 358
Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за периода 01.01.2014г. –
30.06.2014г.
РЕШЕНИЕ № 359
Приема отчета за работата на общинска администрация Алфатар по изпълнение на решенията на ОбС –
Алфатар за месеците април – юни 2014 година.
РЕШЕНИЕ № 360
1. Общински съвет – Алфатар дава съгласие за кандидатстване пред финансова институция за
поемане на краткосрочен общински дълг при условията на чл. 3, т. 2 от Закона за общинския дълг с цел
извършване на разплащане по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и
улично осветление в гр.Алфатар”, финансиран с Договор № 19/322/00477/ от 27.06.2011 г ” за отпускане на
финансова помощ по Мярка 322 по ПРСР и извършване на капиталови разходи във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от
ЗОД,

РЕШЕНИЕ № 361/30.07.2014г
1.Упълномощава кмета на Общината Алфатар да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
размер на 125 931.33 лв. (Сто двадесет и пет хиляди деветстотин тридесет и един лева и тридесет
и три стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 19/322/00477 от 27.06.2011 г.
по Мярка 322 за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и
улично осветление в гр. Алфатар, Община Алфатар”, сключен между Община Алфатар и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Алфатар да подготви необходимите документи за авансово
получаване на разходите за ДДС към заявката за авансово плащане по договор № 19/322/00477 от
27.06.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 362/30.07.2014г
1.Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем от общинския бюджет за Извънбюджетната сметка на общината за средствата от Разплащателна агенция в размер на 46 000 лв. за
авансово финансиране на разходите за ДДС по Мярка 322 « Обновяване и развитие на населените места от
ПРСР за периода 2007-20013г.
2.Дава съгласие средствата в размер на 46 000 лв. да бъдат осигурени от планираните по общинския бюджет в Резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
РЕШЕНИЕ № 363/30.07.2014г
1.Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1 000 /Хиляда/ лева на Мирослав Тодоров
Тодоров от гр.Алфатар за следоперативно лечение в гр.Варна.
РЕШЕНИЕ № 364/30.07.2014г
1.ОбС одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Алфатар – г-жа
Йорданка Узунска за второто тримесечие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 365/30.07.2014г
1.ОбС одобрява извършените разходи за командировки в страната на Председателя на Общински
съвет за второто тримесечие на 2014г.
РЕШЕНИЕ № 366/30.07.2014г
1 Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Успех - 1942Г.” ЕИК 000559986, със седалище с.Цар Асен.
2. Предоставя за безвъзмездно управление имота за срок от 10 (десет) години с предназначение за
осъществяване на читалищна дейност.
РЕШЕНИЕ № 367/30.07.2014г
1. Предоставя, безвъзмездно за управление на Сдружение с нестопанска цел НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Развитие - 1941Г.” ЕИК 000559833, със седалище с.Кутловица, общ.Алфатар,
2. Предоставя за безвъзмездно управление имота за срок от 10 (десет) години с предназначение за
осъществяване на читалищна дейност.
РЕШЕНИЕ № 368/30.07.2014г.
1.Определя ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар за средищно училище, в което се обучават ученици от І до VІІІ
клас от следните населени места: с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски, с.Цар Асен и с. Чуковец;
2.Определя НУ „Отец Паисий” с.Алеково за средищно училище, в което се обучават ученици от І до ІV
клас от следните населени места: с.Алеково, с.Бистра.
РЕШЕНИЕ № 369/30.07.2014г.
1.Разрешава формирането на маломерни самостоятелни паралелки, маломерни слети паралелки и
маломерни паралелки под задължителния минимум в учебните завадения намиращи се на територията на
Община Алфатар през учебната 2014/2015

РЕШЕНИЕ № 370/30.07.2014г.
1.ОбС Алфатар избра временна комисия за удостояване с отличия на граждани по случай 40г. от
обявяването на Алфатар за град .
РЕШЕНИЕ № 371/11.08.2014г.
ОБС АЛФАТАР ПРИЕ ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложения от ОбС- Алфатар за административни наказания на служители от общинска администрация
за изсичането на дървета в кв. Попово –Алфатар , отношението им към населението и опазването на
общинско имущество. Поемане на отговорност от кмета на общината и пряко и непряко свързаните лица с
проекта „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в
гр.Алфатар”по мярка 322 от ПРСР.
а /вземане на решения за възстановяване / засаждане / на изсечените дървета по ул.” Люляк „ кв.
Попово.
б/ установяване на добитата дървесина и вземане на решение за разходване на средствата от нея.
в/ вземане на решение за демонтираните тротоарни плочки от горепосочената улица.
г/решение за отчет към населението, от взетите мерки на кмета на Община Алфатар ,относно
предложенията на ОбС.
РЕШЕНИЕ № 372/11.08.2014г.
1.Възстановяването / засаждане / на изсечените дървета по ул.” Люляк „ гр.Алфатар да стане до 75 дни /
равни с изпълнението на проекта/ и да бъде проведена информационна кампания на населението до
25.08.2014г., относно проекта за засаждане.
РЕШЕНИЕ № 373/11.08.2014г.
1.Средствата от добитата дървесина – 8,590 плътни куб.м да бъдат предоставени на НЧ”Ведрина”
гр.Алфатар.
РЕШЕНИЕ № 374/11.08.2014г.
1.Демонтираните тротоарни плочки от ул.”Люляк” гр.Алфатар да бъдат предоставени на гробищния парк
/ в кв.Попово- гр.Алфатар
РЕШЕНИЕ № 375/11.08.2014г.
1.Да се даде отчет към населението на /кв.Попово/ гр.Алфатар, за взетите мерки от кмета на Община
Алфатар, относно предложенията на ОбС и Жалбата – сигнал от Николай Борисов до 25.08.2014г.
РЕШЕНИЕ № 376/26.08.2014г.
ОБС АЛФАТАР ПРИЕ ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 377/26.08.2014г.
1.
Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2014 г. по прихода и разхода по функции, както
следва:
2.
Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06. 2014 г
РЕШЕНИЕ № 378/26.08.2014
1.Одобрява предложената План – сметка с необходимите средства за нейното изпълнение.
РЕШЕНИЕ: № 379/26.08.2014г.
1. Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на
500,00 /петстотин/ лева в подкрепа на
бедстващото население в района на Община Мизия.
РЕШЕНИЕ: № 380/26.08.2014г.
1. Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева в подкрепа на
събитието в Алфатар на 05.09.2014 г.„НАЙ-ДЪЛГИЯТ ШИШ В СВЕТА ЗА РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС –120 М”.
РЕШЕНИЕ № 381/26.08.2014г.
1. Приема Информация за готовността на учебните заведения , намиращи се на територията на Община Алфатар за
новата учебна 2014/2015 година .
РЕШЕНИЕ: № 382/26.08.2014г.
1.Разрешава през учебната 2014/2015одина в ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар –група с.Алеково да
бъде формирана една полудневна подготвителна група , с направената промяна - минимален брой деца -7
/седем/ броя.
РЕШЕНИЕ: № 383/26.08.2014г.
1. Отменя Решение №105 по протокол №19 от 31.03.2005 г. на Общински съвет гр.Алфатар.
2. Предоставя, безвъзмездно за ползване на СНЦ” НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЕДРИНА - 1948Г”, ЕИК по
БУЛСТАТ 118552270 със седалище гр.Алфатар,
3. Предоставя за безвъзмездно за ползване имота за срок от 10 (десет) години, с предназначение за
осъществяване на читалищна дейност.
РЕШЕНИИЕ: 384/26.08.2014г.
1. Предоставя, безвъзмездно за ползване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА
„КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА”, ЕИК по БУЛСТАТ 118517426, със седалище с.Алеково.
2. Предоставя за безвъзмездно ползване имота за срок от 10 (десет) години, с предназначение за
осъществяване на културно масова и социална дейност на инвалидите и пенсионерите от с.Алеково,
общ.Алфатар.

РЕШЕНИЕ: № 385/26.08.2014г.
1. Удостоява с отличия по случай 40г. от обявяването на Алфатар за град,120 г. от основаването на
НЧ”Йордан Йовков-1894г.и 240г. от преселването на 400 алфатарски семейства в Олшанка – Украйна ,
1. Почетен гост на гр.Алфатар - Цветан Генчев Цветанов и Ирина Сергеевна Дмитренко.
2. Почетен гражданин на гр. Алфатар – Радка Георгиева Желева и Стоян Иванов Стайков.
3.Значки:
а/ за изключителен принос в осъществяване на междуетнически и религиозен диалог , борбата срещу
проявите на омраза , популяризиране на историята за укрепване на вековната дружба между българи , роми
и мюсюлмани - Ана Йосифова Стоянова.
б/ за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства –
Ганка Пенчева Недялкова и Иван Пенчев Христов.
в/ за театрално изкуства – Стоянка Неделчева Маринова, Стоян Стоянов Златев и Любен Георгиев
Стоев.
г/за образование – Янка Жекова Ваникова, Иван Лазаров Филипов, Георги Иванов Карапетров и
Димитра Събева Шишкова.
д/ общественик – Тодорка Стоянова Дойчева.
РЕШЕНИЕ № 386/11.09.2014
1. Упълномощава г-жа Златка Питакова – председател на ОбС-Алфатар , да предприеме и извърши всички
необходими действия по обжалване на Заповед РД-232/2014г., на кмета на община Алфатар, пред
Административен съд- гр.Силистра.
РЕШЕНИЕ № 387/30.09.2014г.
ОБС АЛФАТАР ПРИЕ ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 388/30.09.2014г.
1.Предоставя, безвъзмездно за управление на ЦДГ „Щастливо детство” ЕИК 000560650, представлявано от
Виолета Иванова Ранкова – директор, ул. „Йордан Петров” №1, имоти публична общинска собственост
както следва :
1.1. 3290 (три хиляди двеста и деветдесет) м2 част от ПИ с идентификатор 00415.501.958, целият с
площ от 6 580 (шест хиляди петстотин и осемдесет) м2;
1076 ( хиляда и седемдесет и шест) м2, част от сграда с идентификатор 00415.501. 958.1 със ЗП от
1196,00 (хиляда сто деветдесет и шест) м2 и РЗП 2392,00 (две хиляди и триста деветдесет и два) м2,
брой етажи 2, предназначение: сграда за детско заведение, при граници на имота: 00415.501.2133;
00415.501.955; 00415.501.957; 00415.501.2138; 00415.501.2173, 00415.501.836, 00415.501.2140,
00415.501.3130,
1.2. Урегулиран поземлен имот п-л ХІІІ151, за училище, кв.2, по плана на с.Бистра, общ.Алфатар, с
площ от 6050( шест хиляди и петдесет) м2;
Училище – масивна едноетажна сграда със ЗП от 435 (четиристотин тридесет и пет) м2
2. Предоставя за безвъзмездно управление имотите за срок от 10 (десет) години с
предназначение за осъществяване и развитие на образователна дейност.
РЕШЕНИЕ № 389/30.09.2014г.
1. Предоставя, безвъзмездно за управление на Дом за стари хора, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, ЕИК 0005653590079,
представлявано от Нели Маринова Маринова – Директор, , имот публична общинска собственост както
следва :
1.1. 3290 (три хиляди двеста и деветдесет) м2 част от ПИ с идентификатор 00415.501.958, целият с
площ от 6 580 (шест хиляди петстотин и осемдесет) м2;

956.00 ( деветстотин петдесет и шест) м2 – Дом за стари хора и ЦНСТ 1, и 160 (сто и
шестдесет) м2 – Преходно жилище, част от сграда с идентификатор 00415.501. 958.1 със ЗП от 1196,00
(хиляда сто деветдесет и шест) м2, брой етажи 2, предназначение: сграда за детско заведение;

Параклис сграда с идентификатор 00415.501.958.4 със ЗП от 32 (тридесет и два)м2,
брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда;
2. Предоставя за безвъзмездно управление имота за срок от 10 (десет) години с предназначение за
осъществяване и развитие на социална дейност.
на община Алфатар, да сключи договор, издаде заповед и предаде имота.
РЕШЕНИЕ: № 390/30.09.2014г.
1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ПЕТЯ
ЧОБАНСКА” ЕООД, ЕИК 118546118, с адрес на управление гр.Силистра за задоволяване на здравните
услуги на населението в община Алфатар:
Част от първи етаж на Здравна служба – лекарски кабинет №5, със ЗП от 14,20 кв.м., и част от
чакалня, намиращ се в гр.Алфатар, общ.Алфатар, ул.”Олшанка” №8, АОС(ч) №293/30.03.2011г.
РЕШЕНИЕ: № 391/30.09.2014г.
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като
включва недвижим имот находящ се в с.Васил Левски, общ.Алфатар с площ от 353/1603кв.м. идеални
части от УПИ VIІ325, кв.13, съгласно АОС № 27 от 28.08.2014г.

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и Петранка Атанасова
Войкова, относно имот находящ се в с.Васил Левски, общ.Алфатар с площ от 353/1603кв.м. идеални части
от УПИ VIІ325, кв.13, с АОС № 27 от 28.08.2014г., чрез продажба на частта на общината на цена от 1130.00
(хиляда сто и тридесет ) лв. без включен ДДС, и ДДС в размер на 226,00 (двеста двадесет и шест) лв..
РЕШЕНИЕ № 392/31.10.2014г.
ОБС АЛФАТАР ПРИЕ ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 393/31.10.2014г.
1. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателя на Общински съвет
Алфатар – г-жа Златка Питакова за третото тримесечие на 2014 г., съгласно Приложение №2.
РЕШЕНИЕ № 394/31/10.2014г.
1.Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Алфатар – г-жа Йорданка Узунска за третото тримесечие на 2014 г.,
РЕШЕНИЕ: № 395/31.10.2014г.
1.Одобрява извършените разходи за погребение на лицето Живко Георгиев Димитров от с.Алеково в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева.
РЕШЕНИЕ: № 396/31.10.2014г.
1. Дава съгласие за приемане на 440(четиристотин и четиридесет) кв.м. с предназначение - за улица,
находящи се по западната улична регулационна линия на УПИ I35, кв.15 и 240 (двеста и четиридесет) кв.м.,
с предназначение за озеленяване, разположени в западната част от уличната регулация на УПИ I35, кв.15, по
регулационния план на с.Кутловица, общ.Алфатар, целият с площ от 3450 кв.м., собственост на „БЕРХЕЛ”
ЕООД, представлявано от Орхан Илмиев Мехмедов, съгласно приложения нотариален акт с №35,
РЕШЕНИЕ: № 397/31.10.2014г. – върнато за повторно разглеждане
/ ползване земеделски имоти от общинския фонд ”Пасища и мери”;/
РЕШЕНИЕ: 398/31.10.2014г.
1. Одобрява годишен план по образец за ползването на дървесина от горските територии на община
Алфатар за 2015г.
РЕШЕНИЕ: 399/31.10.2014г.
1.
Избира Временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Силистра, мандат 2015г.
-2019 г
РЕШЕНИЕ: 400/31.10.2014г.
1. Отменя Решение 281/28.01.2011 г. вписано в протокол №40 от заседание на ОбС проведено на
28.01.2011г./поради бездействие в продължение на 3 години на „ Алфа –Ток” ООД и неизпълнение на
условията посочени в решението. /
РЕШЕНИЕ № 401
ПРИЕМА ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 402
1.Закрива формираната с Решение №382/26.08.2014г. на ОбС - Алфатар полудневна подготвителна група
в с. Алеково към ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар, с минимален брой на децата – 6 (шест) деца.
2.Директорът на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар да създаде организация за извозване на децата до
гр. Алфатар
РЕШЕНИЕ № 403
1. Общински съвет Алфатар отменя свое Решение № 397 от 31.10.2014г. вписано в Протокол № 48 от
заседание на ОбС проведено на 31.10.2014г. /поради непубликувани мотиви./
РЕШЕНИЕ № 404
1. Одобрява доклада на лицензирания инженер – лесовъд инж. Буряна Петрова Дженкова лицензиран
с удостоверение №528-1/26.08.2012г. МЗХ-ИАГ.
РЕШЕНИЕ № 405
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост,
като включва недвижим имот находящ се в с.Кутловица, общ.Алфатар с площ от 393/2998кв.м. идеални
части от УПИ VIІІ32, кв.15, съгласно АОС № 27 от 28.10.2014г.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и Пенчо Дочев Савчев,
относно имот находящ се в с.Кутловица, общ.Алфатар с площ от 393/2998кв.м
РЕШЕНИЕ № 406
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост,
като включва следните недвижими имоти частна общинска собственост, ПИ с идентификатор
00415.502.5138 с площ от 38 кв.м находящ се в гр.Алфатар, общ.Алфатар.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и Георги Колев
Георгиев, относно следните недвижими имоти частна общинска собственост, ПИ с идентификатор
00415.502.5138 с площ от 38 кв.м находящ се в гр.Алфатар, общ.Алфатар, чрез продажба на частта на
общината на цена от 450.00 (четиристотин и петдесет )лв. без включен ДДС, и ДДС в размер на 90,00 лв.
(деветдесет).

РЕШЕНИЕ: 407
1.
НЕ Прие предложения в Приложение № 2 проект за Правилник за организацията и дейността
на Клубовете и инвалида и пенсионера в Община Алфатар.
РЕШЕНИЕ: 408
1. Дава съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на Дом за стари хора, ЦНСТ 1 и
ЦНСТ 2 Алфатар на обща стойност до 40 000 лв./ четиридесет хиляди лева / със средства от стандартите
за издръжка на ЦНСТ за стари хора.
РЕШЕНИЕ: 409
1.Утвърждава три броя съдебни заседатели от Община Алфатар за Районен съд гр. Силистра ,
мандат 01.01.2015г. - 31.12.2019г както следва:
1.Найден Колев Найденов
2. Красимира Никова Кръстева
3.Живка Колева Великова
РЕШЕНИЕ № 410
Дава съгласие за партньорство при създаване на Местна инициативна група (МИГ) и прилагане на
Воденето от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Дулово-АлфатарКайнарджа.
РЕШЕНИЕ № 411
ПРИЕМА ДНЕВЕН РЕД:
РЕШЕНИЕ № 412
1. Приема уточнения план на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2014 г. по прихода и разхода по функции и параграфи, както следва:
 По прихода / Табл.1 и Прилож.№1/
Било
Става
2 557 391 лв.
2 883 418 лв.
РЕШЕНИЕ № 413
1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, финансирани
със средства от целевата субсидия за 2014 г. и собствени приходи, 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.
РЕШЕНИЕ № 414
1. Приема отчета за приходите и разходите от такса “Битови отпадъци” към м.декември 2014 г.
2. Приема План-сметка за приходите и разходите за такса “Битови отпадъци” за 2015 г. за Община
Алфатар,
3. Поради липса на технически средства за установяване количествата на
битовите отпадъци,
Общински съвет гр. Алфатар определя за основа при
изчисляване на такса „Битови отпадъци”
данъчната оценка на имота на
собственика, а за нежилищни имоти на фирмите по високата от
данъчната и отчетна стойност. ТБО за 2015г. остава непроменена от 2014г., няма промяна в промилите от
2014г.
4. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване става по реда на чл.18 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар.
5. Възлага на кмета на общината да уведоми гражданите за взетите по – горе решения.
РЕШЕНИЕ № 415
1. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 15 000лв. в м.декември от общинския бюджет за Извънбюджетната сметка на общината, за авансово финансиране на разходите за
ФРЗ и осигуровки по проект „Подкрепа за достоен живот”.
2. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 16 300лв. през 2015 г. от общинския бюджет за Извънбюджетната сметка на
общината, за авансово финансиране на разходите за ФРЗ
и осигуровки по проект „Подкрепа за достоен живот”.
3. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата
актуализация по бюджета на
общината свързана с изпълнение на т.1 от решението.
4. Възлага на кмета на община Алфатар да планира необходимият финансов ресурс по бюджета на общината за 2015 г. във връзка с изпълнение на т. 2 от решението.
РЕШЕНИЕ № 416
1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в Център за настаняване от семеен тип за деца” (ЦНСТ) по Проект „Красива България”,
мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”;
2. Средствата за съфинансиране в размер на 20 (двадесет) % да бъдат предоставени от бюджета на Община Алфатар.
РЕШЕНИЕ № 417
1. Утвърждава Списъка на недвижимите имоти частна общинска собственост по чл.9, ал.2 и ал.4 от
Закона за общинската собственост във връзка с чл.5, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, подлежащи на задължително
застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения през 2015 година.
РЕШЕНИЕ № 418
1. Утвърждава тарифата, с която се определя първоначалната наемна цена на 1 кв.м. за помещенията и
прилежащите им терени, земите от общинския поземлен фонд и земите в строителни граници, съобразно
вида на извършваната дейност.
2. Възлага на Кмета на общината да направи корекция на така утвърдените наемни цени с индекса на
инфлация за месец декември 2014 година.
3. Тарифата е неразделна част от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост.
4. Тарифата влиза в сила от 01.01.2015 год. и се актуализира всяка година до тридесет и първи декември
за следващата година.
РЕШЕНИЕ № 419
Чл.10. Общинският съвет приема:
(2).Годишен наем за декар за предоставени за ползване площи от общинския фонд през 2015г., както
следва:
1. За площ по чл.10, ал.3 от наредба: 6.00(шест) лв./дка;
2. За площ по-голяма от посочената в чл.10, ал.3 от наредбата: 10.00(десет) лв./дка;
3. Чл.10, ал.2, т.3 – отпада. За площ по голяма от посочената в т. 2.: 10.00(десет) лв./дка
РЕШЕНИЕ № 420
1. Приема отчета на кмета на общината за състоянието на общинския фонд ”Пасища и мери” и за резултатите от неговото управление.
РЕШЕНИЕ № 421
1. Приема Наредба за реда и условията за отглеждане на животни територията на Община Алфатар.
2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да предприеме последващи съгласно наредбата действия.
РЕШЕНИЕ № 422
І. Приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества,
и за сключване на договори за съвместна дейност. (съгласно Приложение № 1 – неразделна част от
настоящото решение).
ІІ. Отменя Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Алфатар в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение № 040, взето с Протокол № 07/09.03.2012 г.
ІІІ.Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Алфатар и на Председателя на
Общински съвет Алфатар.
РЕШЕНИЕ № 423
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като
включва 28/2582 кв.м. от УПИ ХХVI 249, кв.5, съгласно АОС(ч) № 222 от 10.11.2014г., и 133/5803 кв.м. от
УПИ ХХVII248, кв.5, съгласно АОС(ч) № 223 от 10.11.2014г., находящи се в с.Алеково, общ.Алфатар.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и Йордан Иванов Йорданов,
относно имот находящ се в с.Алеково, общ.Алфатар с площ от 28/2582 кв.м. част от УПИ ХХVI 249, кв.5,
съгласно АОС(ч) № 222 от 10.11.2014г., чрез продажба на частта на общината на цена от 80,00
(осемдесет) лева без ДДС и ДДС в размер на 16,00 лв.
3. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Алфатар и Йордан Иванов Йорданов,
относно имот находящ се в с.Алеково, общ.Алфатар с площ от 133/5803 кв.м. част от УПИ ХХVII248, кв.5,

съгласно АОС(ч) № 223 от 10.11.2014г., чрез продажба на частта на общината на
цена от 380,00 (триста и осемдесет )лв. без включен ДДС, и ДДС в размер на 76,00
лв. ( седемдесет и шест).
РЕШЕНИЕ № 424

1.Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за първото шестмесечие на
2015 г.
Общински съвет Алфатар изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от
ЗМСМА, да изпраща актовете на съвета – протоколи и преписи от протоколи , на
Кмета на общината, на Областния управител и Районна прокуратура гр. Силистра в
7-дневен срок от приемането им, както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия
закон - да разгласява актовете си на населението на общината чрез интернет
страницата на общината и да публикува взетите решения в Общинския вестник.
Няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет от страна на
Кмета на Общината.

От страна на Областния управител има 1 върнато решение за ново
обсъждане ,Решение № 397 от протокол № 48/31.10.2014г. ,относно годишен наем
за декар за предоставени за ползване площи от общинския фонд „Пасища и
мери”.Решението е отменено и е прието ново .ОбС Алфатар има едно оспорено
решение № 355 от 27.06.2014г.,от ЕТ”Хари -3 Х.Хараланов” пред Административен
съд гр.Силистра .
Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше
на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. В заседанията им вземаха участие: председателят на ОбС, кмета ,
зам. кмета ,кметовете на кметства от общината, специалисти от общинската администрация и др., когато е било необходимо. Всяко от становищата на постоянните
комисии е внесено за разглеждане на заседание и Общинският съвет е взел съответното решение. За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са намалени. За отчетния период от заседания в ПК „Бюджет и Финанси…..” са отсъствали 4 съветника, ПК” Социални дейности….” има едно отсъствие , ПК” Образование …..” няма
отсъствия, ПК” Общинска собственост….” има едно отсъствие.От заседания на
ОбС за отчетния период има 5 отсъствия на общински съветници.
Общинските съветници участваха в различни мероприятия по населените
места , някои взеха участие в обучения организирани от НСОРБ, в общото събрание
на НСОРБ , като членове на комисии към общинска администрация и др.
Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на
извършеното до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на
местното самоуправление и развитие на общината. Може би няма да осъзнаем
необходимостта от взаимните усилия и разбирателство на всички ни до края на
нашия мандат. . Според мен независи само от нас общинските съветници , а и от
желанията на общинска администрация.
Уважаеми колеги , дами и господа ,отчетът има за цел да осведоми гражданите за
работата на избрания от тях Общински съвет , да им помогне при формиране на
преценката им за него, както и да им даде възможност за препоръки ,с които ще се
съобразим .
Пожелавам на всички здраве и сили,за ползотворни дела,за топлота и доброта –
дарявани и получавани,за дни на радост и веселие,за мигове на сбъднати мечти през
2015г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 5
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, предлагам ОбС Алфатар да вземе
следното решение:
1. Приема отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към
него за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г.

Председател ОбС Алфатар...
/Златка Питакова/

