
 
           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ №048 

от 27.02.2019г. 

Днес, 27.02.2019г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет -

Алфатар се проведе редовно заседание на Общински съвет - Алфатар. 

На заседанието присъстваха 11 общински съветници: Елис Талят - Мустафа, Живка 

Великова, Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Иван Иванов, Тюркян 

Ахмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, Радка Желева, Йорданка Борисова. 

От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Желяна Донева – 

зам.кмет на Община Алфатар, Живка Банкова – секретар на Община Алфатар, 

Красимира Колева- Славова – Директор д-я „СА”, Павлина Друмева – Директор д-я 

„АПОФ”, Георги Донков - ст.експ. „Общинска собственост”, инж. Йордан Костадинов 

– ст.спец. „Енергийна ефективност – ОС”. Иван Захариев – кмет на с.Алеково, Бюрхан 

Акиф – кмет на с.Чуковец, Ана Йосифова – кмет на с.Бистра и Димо Тодоров – кметски 

наместник на с.Васил Левски. 

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

всички присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Донева, 

уважаеми кметове, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно и ОбС може да взема 

законни решения. Откривам заседанието на Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №47/20.02.2019г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят -Мустафа –  Всички имате материали и проекта на дневния ред. Имаме 

предоставени четири допълнителни докладни записки. Разгледани са на заседание на 

постоянните комисии: 

 

-  Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през стопанската 2019 – 2020г., 

приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване. 

– Предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на застраховане 

включително и срещу природни бедствия и земетресения през 2019г. 

- Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020г., през 

2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

- Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

 

Колеги, имате ли предложения относно дневния ред? Няма. Да гласуваме за включване 

на допълнителните докладни записки към дневния ред като :  

 

Т.9 Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през стопанската 2019 – 

2020г., приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване. 

Т.10 Списък – предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на 

застраховане включително и срещу природни бедствия и земетресения през 2019г. 

Т.11 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020г., през 

2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

Т.12 Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

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



Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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  отсъства   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №404 
 

Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към 

дневния ред, както следва:  

 

Т.9 Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през стопанската 2019 – 

2020г., приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване. 

Т.10 Списък – предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на 

застраховане включително и срещу природни бедствия и земетресения през 2019г. 

Т.11 Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020г., през 

2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

Т.12 Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на 

ОбС – Алфатар от месец януари 2018 година до месец декември 2018 година.  

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Приемане на 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 2018 година.  

Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2018 година. 

Докладва: Председател на МКБППМН 

4. Определяне на позицията и мандата на представителя на Община Алфатар в 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 12.03.2019 

година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг или 

конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  

( ЗСПЗЗ) за стопанската 2018 – 2019 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община 

Алфатар 2015 – 2020 година, през 2018 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Приемане на Отчет за План – програма за насърчаване използването на енергия 

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

2018г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Отчет на План програмата за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2017 – 2020г. за 2018г. 



 Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през стопанската 2019 – 

2020г., приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Списък – предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на 

застраховане включително и срещу природни бедствия и земетресения през 

2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020г., 

през 2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Елис Талят –Мустафа - Гласуване на дневния ред. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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  отсъства   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №405 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на 

ОбС – Алфатар от месец януари 2018 година до месец декември 2018 година.  

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Приемане на 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 2018 година.  

Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2018 година. 

Докладва: Председател на МКБППМН 

4. Определяне на позицията и мандата на представителя на Община Алфатар в 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 12.03.2019 

година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг или 

конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи  

( ЗСПЗЗ) за стопанската 2018 – 2019 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община 

Алфатар 2015 – 2020 година, през 2018 година. 



Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Приемане на Отчет за План – програма за насърчаване използването на енергия 

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

2018г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Отчет на План програмата за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2017 – 2020г. за 2018г. 

 Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през стопанската 2019 – 

2020г., приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Списък – предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на 

застраховане включително и срещу природни бедствия и земетресения през 

2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020г., 

през 2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

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

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар от месец януари 2018 година до месец декември 2018 

година.  

            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – На Вашето внимание е 

предоставен отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, касаещи работата 

на кмета на общината и общинска администрация през периода от 01.01.2018 година до 

31.12.2018 година. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

             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 – Приема. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приема. 

             Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие - Приема.  
 

         На основание чл.21, ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, предлагам 

Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №406 

 



1. Приема Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар от месец януари 2018 година до месец декември 

2018 година. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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  отсъства   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на 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 2018 година.  

            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – На Вашето внимание в срок 

е предоставен 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 2018 година.  

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

               Радка Желева – На стр.4 „Мярка – насърчаване на работодателите да 

наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст – назначени са 4 

безработни лица, срок на изпълнение 12 месеца ( от 01.06.2018г. до 31.05.2019г.); 1 

безработен от 06.12.2018г. като от 01.12.2018г. с финансиране от общинския 

бюджет.” За четиримата разбирам, че финансирането не е от общинския бюджет. Но 

има едно лице, което е назначено декември месец и за него финансирането е от 

общинския бюджет. За колко месеца ще е това? 

           Павлина Друмева – На четиримата назначени на работа финансирането е 6 

месеца от Бюрото по труда и 6 месеца от общинския бюджет. Едното лице бива 

освободено, на негово място влиза допълнително още един и обхваща периода в който 

финансирането вече е от общинския бюджет, т.е. от 1 декември. 

           Живка Великова – Хубаво е, че общината намира начини и мерки за 

безработицата. 

            Радка Желева – На стр.9, т.18 Проект „Повишаване информираността на 

гражданите на Община Алфатар за Европейския съюз, за същността, ролята и 

приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 

2018”. Какво точно за информиране на гражданите за ЕС е направено, освен знамената 

по една от улиците? 

            Желяна Донева – Насочеността беше към децата. Влизайки в общинската 

сграда в дясно виждате залепени рисунки по тема ЕС, нарисувани от децата. Проведоха 

се викторини и игри. Детската градина и училището ходиха на екскурзия в гр.Варна. 

      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 – Приема. 

 



        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 №407 

 
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 2018 година. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ТРЕТА: Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2018 година. 

             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева и председател на МКБППМ. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар и председател на МКБППМ 

– На Вашето внимание е предоставен отчет за дейността на МКБППМН през 2018 

година. Всяка година е в различна форма, това е така, защото всяка година през м. 

декември получаваме нови указания за това какво трябва да представлява. Радвам се, че 

отчета е толкова постен от към проблемни деца. За разлика от други населени места 

децата ни нямат противообществени  прояви. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

                Минка Стоянова – Съгласна съм с този отчет, защото съм вътре в нещата и 

мога да кажа, че нямаме фрапиращи прояви от страна на децата. Има единици и даже те 

са с по – елементарни прояви и проблеми. Много се работи с децата. Комисията винаги 

се отзовава при проблем. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – 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 – 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 №408 
 

1. Приема Отчет за дейността на МКБППМН през 2018 година. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ЧЕТВЪРТА: Определяне на позицията и мандата на представителя на 

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

12.03.2019 година. 

             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – В Община Алфатар е 

получено писмо от Областния управител на Област Силистра и Председател на 

Асоциацията по ВиК Силистра, с което се свиква заседание на Общото събрание на 

12.03.2019г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

             Живка Великова – На обяснителната записка към отчета за изпълнението на 

бюджета за 2018г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД – гр.Силистра пише, че към 01.01.2018г. по разплащателната сметка на 

Асоциацията има 55 842.96 лева. С членските вноски стават 59 710.29 лева, а в касата 

на Асоциацията са налични 167.78 лева. А накрая пише, че към 31.12.2018г. общата 

наличност е 59 878.07 лева. В приходната част за 2018г. пише 39 985.71 лева, в 

разходната 36 235.03 лева. Несъвпадат нещата. Трябва ни повече информация. Как да 

реша „за или против” да се гласува от така предоставената информация? 

            Радка Желева – Коментирахме на ПК. Така както е написано изглежда, че 

едната сума е по сметка в банка, а другата е в брой. На заседанието на Асоциацията, 

кмета да постави въпроса. Може би имат преходен остатък и дарения, които не са 

посочени. 

             Иван Василков – Това са хвърчащи листи и един подпис нямат. 

             Желяна Донева – Така ни е изпратено. 

             Иван Василков - Предлагам представителя на общината да гласува „за” по 

точките от дневния ред. 

             Елис Талят – Мустафа - Колеги, имаме предложение за  допълнение към 

проекта за решение от г-н Иван Василков – 

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 2018г. и да гласува „за” неговото приемане. 

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

Силистра за 2018 г. и да гласува „за” неговото приемане. 

2.3. Да гласува „за” приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2019 г. 

2.4. Да гласува „за” приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра. 

2.5. Да гласува „за” приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на 

„ВиК” ООД Силистра през 2019 г. 

            

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 

            Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие - Приема.  

 

          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 №409 
 

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

представител на Община Алфатар в заседание на Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Силистра, което ще се 

проведе на 12.03.2019г. от 14,00 часа в заседателната зала  на Областна 

администрация – Силистра, а при невъзможност за участие определя г-жа Елис Талят 

– Мустафа – Председател на Общински съвет – Алфатар. 

 

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 2018г. и да гласува „за” неговото приемане. 

 

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

Силистра за 2018 г. и да гласува „за” неговото приемане. 

 

2.3. Да гласува „за” приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК Силистра за 2019 г. 

 

2.4. Да гласува „за” приемане на решение за сключване на Допълнително 

споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги между Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра. 

 

2.5. Да гласува „за” приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на 

„ВиК” ООД Силистра през 2019 г. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ПЕТА: Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг 

или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи ( ЗСПЗЗ) за стопанската 2018 – 2019 година. 



             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – Съгласно чл.24а, ал.6, т.3 от 

ЗСПЗЗ, земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда 

без търг или конкурс в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

              Красимира Колева – Цената се определя най – високата предложена на търг 

през годината за съответното населено място. 

              Сезгин Али – В с.Бистра цената е доста висока. 

              Красимира Колева – Да, така е, но за съжаление ние там нямаме общински 

земи. 

              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 – Приема. 

               Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие - Приема. 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 и чл.37в, ал.10 

от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.82, ал.1 и ал.2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост на Община Алфатар, във връзка със заповеди на Директора на 

ОД „Земеделие” Силистра за разпределение на масивите за ползване през стопанската 

2018 – 2019 г.: №РД-09-140-45 от 03.01.2019г. за землището на с.Васил Левски; №РД-

09-140-52/08.01.2019г. за землището на с.Бистра; №РД-09-140-53/08.01.2019г. за 

землището на с.Кутловица; №РД-09-140-55/11.01.2019г. за землището на с.Цар Асен; 

№РД-09-140-56/11.01.2019г. за землището на с.Чуковец; №РД-09-140-86/04.02.2019г. за 

землището на с.Алеково; №РД-09-140-89/12.02.2019г. за землището на гр.Алфатар; 

Приложение №1 към горепосочените заповеди и писмо с Изх.№РД-70-1 от 13.02.2019г. 

на Директора на ОД „Земеделие” – Силистра, предлагам Общински съвет – Алфатар да 

вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №410 

 
1. Предоставя за ползване през стопанската 2018 – 2019 земи от общинския 

поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за 

тях не са сключени договори за наем или аренда, преди издаването на 

заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, на ползвателите на съответните масиви, 

по тяхно искане, по цени на декар в размер на най – високата достигната 

тръжна цена от проведен търг за отдаване под наем и аренда на земи от 

държавен поземлен фонд за землищата в общината, а за населените места, 

за които няма сключени договори за отдаване под наем на ДПФ – наемната 

цена на декар да бъде в размер на средното годишно рентно плащане за 

отглеждане на едногодишни полски култури в съответното землище: 

 

1.1. За землище Алфатар          – 56,00 (петдесет и шест) лева/дка. 



1.2. За землище Алеково           – 57,00 (петдесет и седем) лева/дка. 

1.3. За землище Бистра             – 85,00 (осемдесет и пет) лева/дка. 

1.4. За землище Васил Левски – 60,00 (шестдесет) лева/дка. 

1.5. За землище Кутловица      – 38,00 (тридесет и осем) лева/дка. 

1.6. За землище Цар Асен         – 49,00 (четиридесет и девет) лева/дка. 

1.7. За землище Чуковец           – 40,00 (четиридесет) лева/дка. 

 

2. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на решението – 

обявяване на прием на заявления от ползвателите на масивите и сключване на 

договори за отдаване под наем на земите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за 

едногодишно ползване /до 30.09.2019 г./, след подаване на заявление от 

съответния ползвател и заплащане на определената наемна цена по т.1 от 

решението. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в 

Община Алфатар 2015 – 2020 година, през 2018 година. 

             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – На Вашето внимание е 

предоставен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в 

Община Алфатар през 2018 година. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

             Живка Великова – Догодина да е включена и Алековската чешма. 

             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. 

 

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

чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, предлагам Общински съвет – 

Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №411 

 
1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община 

Алфатар 2015 – 2020 г., през 2018г. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Приемане на Отчет за План – програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014 – 2020г. 

за 2018г. 

             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – Този и следващ отчет са 

обичайните рутинни за всяка година по отношение на енергийната ефективност. 

             Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

             Радка Желева – На стр.2, т.3.11. „Стимулиране производството на енергия от 

биомаса…” По какъв начин ги стимулираме? 

             Желяна Донева – То е стимулиране на производството на биогорива, а не 

стимулиране на домакинствата. 

             инж. Йордан Костадинов – В Алфатар има 10-тина домакинства, които се 

отопляват на пелети. Ние нямаме стимулираща програма, само в гр.София има, заради 

финните прахови частици. 

             Иван Василков – А какво правим с играждането на слънчеви колектори? 

             Желяна Донева – Този проект не е изпълнен. 

             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. 

 

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

от възобновяеми източници, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №412 
1. Приема отчет на План – програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014 – 2020г. за 2018 

година.  

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ОСМА: Приемане на Отчет на План програмата за енергийна ефективност на 

Община Алфатар за периода 2017 – 2020г. за 2018г. 

             Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – Най – късно до 1 март 

общинските администрации е необходимо ежегодно да изготвят годишни отчети за 

изпълнение на Общинските планове за енергийна ефективност. 

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  



             Радка Желева – В Читалище „Йордан Йовков” в гр.Алфатар навсякъде ли е 

подменена съществуващата дограма? На стр. 2 пише, че е положена нова 

топлоизолация на пода? 

             инж. Йордан Костадинов – В лекционната зала, сложени са плочки на пода. 

             Иван Василков – Как така топлоизолация с плочки? 

             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. 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА във врузка с чл.12, ал.1 от 

Закона за енергийната ефективност, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №413 

 
1. Приема Отчет на План за енергийна ефективност на Община Алфатар за 

периода 2017 – 2020г. за 2018 година. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване през 

стопанската 2019 – 2020г., приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално 

ползване. 

            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – По закон ежегодно трябва 

да бъдат определени пасищата и мерите за индивидуално ползване. 

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

             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. 

             Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

Предлагам Общински съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №414 

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

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

земеделските земи 

1.1.Определя пасищата и мерите за индивидуално ползване за стопанската 2019 – 

2020 г., съгласно списък Приложение № 1. 



1.2.Определя пасищата и мерите за общо ползване за 2019г., съгласно списък 

Приложение № 2. 

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

администрация и чл.37о, ал.4, т.2  

2.1. Дава съгласие за предоставянето на пасищата и мерите за 

индивидуално ползване, в съответствие с решението т.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 мерите за общо 

ползване, в съответствие с решението по т.1.2. 

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

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

на декар за ползване на пасища, определен на пазарен механизъм в размер 

11,00 (единадесет) 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 

2019 година, съгласно Приложение № 6. 

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

и отдаването на пасищата мерите от общинския поземлен фонд за индивидуално 

ползване, съгласно горепосочените решения и действащото законодателство. 

9. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с 

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

земеделските земи, ДОПУСКА предварително изпълнение на цялото 

решение. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Списък – предложение на сградите частна общинска собственост 

подлежащи на застраховане включително и срещу природни бедствия и земетресения 

през 2019г. 



            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – Изготвен е списък 

предложение на сградите частна общинска собственост подлежащи на застраховане 

включително и срещу природни бедствия и земетресения през 2019г. 

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

            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. 

             Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

         

        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, чл.5, ал.2 и ал.5 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост на Община Алфатар, предлагам Общински съвет – Алфатар да 

вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №415 

 
1. Определя имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 

2019 г., съгласно списък – Приложение № 1. 

 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар при необходимост да предлага за утвърждаване 

промени в списъка по т.1. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Алфатар 2016 – 2020г., през 2018г. и план за действие по изпълнение на програмата за 

2019г. 

            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – На Вашето внимание е 

предоставен подробен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар през 

2018г. и План за действие по изпълнение на програмата за 2019г. 

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  



            Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.3 и ал.4 от 

Закона за защита на животните, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №416 
1. Приема отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2016 – 2020 г., за 2018г. 

 

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

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

2019 г. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.   

            Елис Талят – Мустафа - Давам думата на зам.кмет на Община Алфатар г-жа 

Желяна Донева. 

            Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар – На Вашето внимание е 

предоставен утвърден Общински план за младежта за 2019 година. 

            Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

            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. 

          

           На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.16 от Закона за младежта, 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №417 

 
1. Приема Общински план за младежта за 2019 година. 

 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да създаде организация по изпълнение 

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. на 

Община Алфатар и Общински план за младежта за 2019 година. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 



Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Изказвания, питания, становища и предложения на 

граждани. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:10 часа. 

                                                                        

 

 


