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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ №019 

от 27.02.2017г. 

 

 Днес, 27.02.2017г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Алфатар се проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят, Живка 

Великова, Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, 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 Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, г-жа 

Павлина Друмева – директор на Дирекция „АПОФ, г-жа Стефка Жекова – секретар на 

Община Алфатар, г-жа Красимира Колева- ст.експ."ЗН, ОМП, ССИ", г-н Йордан 

Костадинов-ст.спец. „Енергийна ефективност“ОС, кметове и кметски наместници. 

Гости:адв.Пейчо Йовев – юрист на Община Алфатар и Теодор Крумов.  

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

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

уважаеми кметове и кметски наместници, добре дошли на днешното редовно заседание 

на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 10 

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 №18/22.02.2017г. съм свикала 

днешното заседание.  

 
 Елис Талят - Имаме седем  допълнителни докладни записки. Разгледани са на 

заседание на постоянните комисии: 

1.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

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

2. Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

Община Алфатар 2014-2020 г. за 2016 година. 

3. Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”   гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

4. Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – 

полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, 

с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 

5. Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г. 

6. Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. 

7. Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ VІІІ-

за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на 



уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед 

№122/14.03.1979год.за улична и дворищна  регулация. 

 

Елис Талят – Да гласуваме да включим ли допълнителните докладни в дневния 

ред, като:   

Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна ефективност 

на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2017-2020 година като т.5. 

Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година като т.6. 

Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в ОУ”Христо 

Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги като т.7. 

Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – полски 

пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил 

Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи като т.8.  

Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г като т.9.  

Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. като т.10. 

Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ VІІІ-за 

залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год.за 

улична и дворищна  регулация като т.11. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 №192 

Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

Т.5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

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

Т.6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

Т.7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

Т.8.Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – полски 

пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил 

Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи. 



Т.9.Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г . 

Т.10.Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  алфатар  за  периода  2018- 2020 г.  
Т.11.Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ 

VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год.за 

улична и дворищна  регулация. 

 

Елис Талят – Да гласуваме дневния ред 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 

2016 година. 

 2. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2016 година 

 3. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за младежта – 

2017 г. 

 4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за 

опазване на околната среда в Община Алфатар през 2016 г. 

 5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

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

 6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

 7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

 8. Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – 

полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, 

с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 

 9. Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г. 

 10. Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. 

 11. Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ 

VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение 

на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122.  

 12.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 №193 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 

2016 година. 

 2. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 2016 година 

 3. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общински 

план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за младежта – 

2017 г. 

 4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за 

опазване на околната среда в Община Алфатар през 2016 г. 

 5.Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

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

 6.Докладна записка относно приемане на отчет на План-програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 

2014-2020 г. за 2016 година. 

 7.Докладна записка относно предоставяне на стоматологичен кабинет в 

ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

 8. Докладна записка относно предоставяне под наем на общински имоти – 

полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, 

с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 

 9. Докладна записка относно определяне на  пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално ползване през 

2017г. 

 10. Докладна записка относно бюджетна  прогноза  за  местните  дейности   

на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. 

 11. Докладна записка относно изменение на ПУП-План за регулация за УПИ 

VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор №00415.503.3234/ и изменение 

на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122.  

 12.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 
 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на 

МКБППМН през 2016 година. 

 Елис Талят – Давам думата на вносителя на докладната записка на г-жа Ж. 

Донева – председател на МКБППМН и зам. кмет на община Алфатар.  

Желяна Донева - Пред Вас е отчета за дейността на МКБППМН-Алфатар, 

който се  представя всяка година. Разгледан на ПК. Ако имате допълнителни въпроси. 

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Минка Стоянова – Какво се случва с Расим Руменов. 

 Желяна Донева – МКБППМН е образувала възпитателно дело, с което се е 

произнесла с решение детето да бъде настанено в Социално педагогически интернат. 

Решението е изпратено в Районен съд гр.Силистра, който се произнася с решение 

потвърждаване на присъдата за настаняване в интернат. Целият набор от документи е 



изпратен в МОН, за разпределяне на ученика в СПИ. От там връщат преписката, тъй 

като през това време ученика завършва успешно осми клас. 

Стефка Жекова – След това има образувано ново  възпитателно дело срещу 

Расим, на което състава на МКБППМН му налага възпитателна мярка настаняване във 

ВУИ. Преписката е изпратена на Районен съд гр. Силистра, но производството е 

прекратено , тъй като съдът е наложил на Расим възпитателна мярка за настаняване в 

СПИ. 

Минка Стоянова – През последните години отдел „Закрила на детето“ не 

работи добре с децата и учениците. Преди години идваха всяка седмица в училище, а 

сега чакат училищното ръководство да им подаде сигнал и много често обвиняват 

колегите. 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да 

изкажат становища. 

 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 отчета. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

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

дейности, поземлена реформа и земеделие –Приемаме отчета. 

 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, спорт, 

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, се предлага Общински 

съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №194 

  

1. Приема Отчет за дейността на МКБППМН през 2016 година. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 

 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение 

на Общински план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г. - 2020 г.) за 

2016 година. 

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

– кмет на Община Алфатар 



Янка Господинова – Пред Вас е отчета за изпълнение на Общински план за 

интегриране на ромите, който е безкрайно подробен. Нямаме проблем с ромите. В това 

отношение сме постигнали желаните резултати. Ако имате въпроси. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Минка Стоянова – Няма разделение на децата. Те си ги приемат нормално. 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да 

изкажат становища. 

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 отчета. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

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

дейности, поземлена реформа и земеделие –Приемаме отчета. 

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, спорт, 

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме отчета. 

   

  

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

администрация, предлагам Общински съвет гр.Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №195 

 

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

Община Алфатар (2014-2020 г.) за 2016 година.  
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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: Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на 

Общински план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за 

младежта – 2017 г. 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова кмет на община Алфатар. 

Янка Господинова –Предоставям на вниманието Ви Отчет за изпълнение на 

Общински план за младежта за 2016 година на Община Алфатар и Общински план за 

младежта – 2017 г. Кандидатствахме по проект „Обучения и заетост на младите хора“, 

който е одобрен. Предстои да бъдат обучени 10 младежи по компетентност КК4, за 6 

месеца. Всичко, което зависи от нас ще го правим. Ромите са добре интегрирани и в това 

отношение. 

Стефка Жекова - Отчетът на Общинския план за младежта за 2016 година, както 

и Общинския план за младежта за 2017 година са изготвени, съобразно изискванията на 

областния управител, указани с писмо №1-26-10 от 04.01.2017 година и представени в 



изискуемия срок в Областна администрация. По голямата част от целите и приоритетите 

на общинската политика за младежта са изпълнени. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

  

 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 – За. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие –Приемаме отчета. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – За. 

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – За 

 

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 следните:  

 

РЕШЕНИЕ №196 

1. Приема Отчет по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 

г. на Община Алфатар за 2016 година (Приложение №1); 

2. Приема Аналитична справка – Годишен доклад за младежта за 2016 година на 

община Алфатар (Приложение №2); 

3. Приема План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. 

на Община Алфатар за 2017 година (Приложение №3); 

4. Приема Общински план за младежта-2017 година (Приложение №4); 

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

Общински план за младежта – 2017 година. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 приемане на отчет за изпълнение на 

Програма за опазване на околната среда в Община Алфатар през 2016 г. 

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

– кмет на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Предлагам на вниманието Ви отчет за изпълнение на 

Програмата за опазване на околната среда в Община Алфата през 2016г., която се 

спазва стриктно. Дейностите,  които са заложени са изпълнени. Има извършени 

проверки през 2016г., от които не са установени нарушения. Изрядни сме. Промяна в 

населените места има. Изпълнихме 3 проекта по ПУДООС. И тази година ще положим 

усилия за запръстяване  на сметищата. Подменяме контейнерите и кофите за смет, като 

сме предвидили и закупуване на нови. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 



Минка Стоянова – Работниците да се отнасят по внимателно към казаните. 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

 

 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 отчета. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – За. 

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – За 

 

 

На основание чл.21., ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 от ЗУО, Общински съвет 

гр.Алфатар да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ №197 

1. Приема отчет за изпълнението на програма за опазване на околната среда в 

Община Алфатар през 2016 г. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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: Докладна записка  относно приемане на Отчет на План за енергийна 

ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и Програма за 

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

 Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова - кмет на Община 

Алфатар. 

 Янка Господинова – На Вашето внимание са предоставени  Отчета на плана за 

енергийна ефективност на Община Алфатар за периода 2013-2016 г. за 2016 година и 

Програма за енергийна ефективност на Община Алфатар за 2017-2020 година. Всичко 

зависи какъв е финансовият ресурс по енергийна ефективност да ни бъде одобрен 

проекта за соларно осветление. 

  

 Елис Талят - Становища на ПК. 

  
 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. 



Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

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

дейности, поземлена реформа и земеделие –Приемаме отчета. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – За. 

  

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

енергийната ефективност, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ №198 

 

  

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

периода 2013-2016 г. за 2016 година; 

 2.Приема Програма за енергийна ефективност на Община Алфатар за 2017-2020 

година. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 на План-

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на Община Алфатар 2014-2020 г. за 2016 година. 

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

община Алфатар. 

Янка Господинова – Предоставям на вниманието Ви отчет на План-програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

Община Алфатар 2014-2020 г. за 2016 година. Описани са всички дейности, ако имате 

въпроси. 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

 

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. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – 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.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 №199 

 

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

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

2016 година. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 предоставяне на стоматологичен 

кабинет в ОУ”Христо Ботев”    гр.Алфатар за извършване на дентални услуги. 

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

– кмет на Община Алфатар. 

Янка Господинова - В Община Алфатар е полученo заявление от ЕТ”АПИДП-

ИП-д-р Софка Александрова” с вх. №206/16.02.2017г. с искане на разрешение за 

предоставяне на дентални услуги на територията на Община Алфатар за период от пет 

години. Имотът трябва да бъде включен в „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” Също така трябва да 

решите да се проведе публичен търг с явно или тайно наддаване.  

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения, предложения и становище. 

Живка Великова – Съгласни сме имотът да бъде включен в програмата и 

предлагам явен търг. 

Сезгин Али – Предложение за явен търг. 

Елис Талят – Имаме предложение от Ж. Великова и С. Али за явен търг. 

Елис Талят – Да гласуваме по предложението да бъде ли явен  търг относно 

предоставяне на стоматологичен кабинет в ОУ”Христо Ботев” гр.Алфатар за 

извършване на дентални услуги: 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

Елис Талят - Становища на ПК.  



Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

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

дейности, поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

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. 

 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.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.17, ал.1 от 

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

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

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

Протокол №60/14.07.2015г.Предлагам на Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

РЕШЕНИЕ №200 

 

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

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

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

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

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

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Част от Ученическа сграда – Стоматологичен кабинет със ЗП  17 м2, в едно с 

движимото имущество, намиращ се в ОУ„Христо Ботев”, гр.Алфатар, ул. „Христо 

Ботев” №2, идентификатор на сградата с №00415.501.647.2, която е разположена в 

поземлен имот с идентификатор №00415.501.647, АОС(п) №295/26.04.2011г. 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от пет  години. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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: Докладна записка относно предоставяне под наем на общински 

имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, 

с.Бистра, с.Васил Левски и с.Кутловица, съгласно Закона за собствеността и ползването 

на земеделски земи. 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова – кмет на Община 

Алфатар. 

Янка Господинова – Със заповеди на Директора на ОД „Земеделие” 

гр.Силистра е определено разпределението на масивите за ползване на земеделските 

земи за съответните землища в с.Васил Левски, с.Кутловица, с.Бистра, гр.Алфатар, но в 

тях не са включени полските пътища. Към настоящия момент Общинска служба по 

земеделие Силистра е предоставила на общината регистър на полските пътища, които 

попадат в масиви за ползване на земеделските земи през стопанската 2016-2017г. за 

всички землища на общината.  

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за 

становище. 

 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

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

дейности, поземлена реформа и земеделие – Приемаме.  

 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. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – Да. 

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

  Елис Талят – Да гласуваме. 

 

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

администрация, чл.8, ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.37в, ал.16 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, предлагам Общински съве Алфатар 

да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №201 

 

1.Дава съгласие кметът на общината да издава заповеди и да сключва договори 

за предоставянето под наем на имотите - полски пътища, на лицата, които желаят да ги 

ползват за стопанската 2016 - 2017 г. 

2.Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер 

на средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, 

определена от Общинска служба по “Земеделие“ - гр. Силистра както следва: 

• гр. Алфатар - 39,00 лв./дка; 

• с. Бистра - 39,00 в./дка;  

• с. Кутловица - 33,00 лв./дка;  

• с. Васил Левски - 52,00 лв./дка; 



3.В договорите за наем да се запише условието, че ползвателят, на който са 

предоставени полски пътища е длъжен да осигурява достъп до имотите, декларирани и 

заявени за ползване в реални граници през стопанската година. 

Елис Талят - Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 определяне на  пасищата, мерите 

и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Алфатар за общо и индивидуално 

ползване през 2017г. 

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

– кмет на Община Алфатар. 

Янка Господинова – В табличен вид са ви предоставени списък на имотите от 

общински поземлен фонд „Пасища и мери” на Община Алфатар, определени за 

индивидуално ползване през 2017г. и списък на маломерните имоти от ОПФ– „Пасища 

и мери” на Община Алфатар за отдаване под наем  без търг или конкурс през  2017г. 

Красимира Колева – по голяма част от имотите са отдадени през 2015г. и 

2016г. По отношение на приложение №2 имотите са маломерни и не се знае дали някой 

ще прояви интерес към тях. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Сезгин Али – Орат се пасища. Изорават до максимум. 

Красимира Колева – Това е голям проблем. Пасищата се разорават и се 

включват в масиви за ползване /ОЗ/, съгласно заповед на директора на ОДЗ Силистра 

на база споразумение. 

Живка Великова –От догодина това ще се  промени. Няма да могат да се 

очертават пасища. 

Елис Талят –Становища на председателите на постоянните комисии. 

 

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – Да. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

 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 

администрация, чл. 37и, ал.3 и ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.24а, ал.6, т.4 и чл.24а, 



ал.7от ЗСПЗЗ; чл.98, ал.1 и ал.4 от ПППЗСПЗЗ, чл.7, ал.2 и чл.10, ал.3 от Наредба за 

стопанисване, управление и спазване на договорни задължения на земеделски имоти от 

общински фонд ,,Пасища  и мери” предлагам Общинския съвет да вземе следните  

 

РЕШЕНИЕ №202 

 

1.Определя пасищата и мерите от общински поземлен фонд на Община 

Алфатар за индивидуално ползване през стопанската 2017, съгласно списък 

Приложение № 1. 

2. Определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд „пасища и мери” 

с площ до 10.000 дка, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви за 

ползване и които могат да се отдадат под наем за една година без провеждане на търг, 

съгласно списък Приложение № 2. 

3.Определя наемна цена за декар при разпределянето на пасища и мери по 

чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ – 6.00 лева. 

4.Определя начална тръжна цена за декар при отдаване на пасища и мери по 

чл.37и, ал. 13 и ал.14 от ЗСПЗЗ – 7.00 лева.  

5.Възлага на кмета на община Алфатар да извърши дейностите по разпределянето и 

отдаването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, съгласно 

горепосочените решения и действащото законодателство. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 бюджетна  прогноза  за  местните  

дейности  на община  Алфатар  за  периода  2018- 2020 г. 

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

– кмет на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – С писмо от 08.02.2017г. на Министерство на финансите са 

дадени указания за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на 

Първостепенните разпоредители с бюджети за периода 2018-2020г. 

 Павлина Друмева -  С приемане бюджета на общината, общинския съвет 

одобрява и актуализираната бюджетна прогноза на общината. Актуализираната 

бюджетната прогноза  на Община Алфатар за периода 2018-2020 г. за местни дейности 

е разработена в съответствие с насоките  дадени  с  БЮ №1/08.02.2017г. на МФ. 

Таблиците са синтезирани по функции. 

Елис Талят –Становища на председателите на постоянните комисии. 

 

 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. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 



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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – Да. 

 

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12  от ЗМСМА, чл.83, ал.2  от Закона за 

публичните финанси и чл.32, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Алфатар, 

предлагам Общинският съвет да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ №203 

1. Одобрява бюджетната  прогноза  за местни дейности на Община Алфатар за 

периода 2018 - 2020 г /Приложение №1/ 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 изменение на ПУП-План за 

регулация за УПИ VІІІ-за залесителен пояс в кв.133/ПИ с идентификатор 

№00415.503.3234/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен 

със Заповед №122.  

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

– кмет на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Община Алфатар има инвестиционни намерения в УПИ 

VІІІ-за „Залесителен пояс” на гр.Алфатар, като за целта е необходимо да се промени 

предназначението на имота от „Залесителен пояс” в имот „За ниско жилищно 

застрояване”. Част от имота е превърнат в нерегламентирано сметище. Имаме подобни 

казуси, на които се натъкваме. Това налага на Вашето внимание да предложим тази 

докладна за да узаконим имота. 

 Красимира Колева – Идеята е да се раздели имота на две, за може по лесно да 

се отдава под наем. Закрива се един несъществуващ път, но се изгражда продължение 

на улица „Минзухар“ и се създава още един път, който свързва имота с улица 

„Александър Стамболийски“.  

Елис Талят –Становища на председателите на постоянните комисии. 

 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие – Приемаме. 

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 –За. 

 



На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.2 от ЗУТ, 

предлагам ОбС гр. Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №204 

 

1. Дава съгласие за отпочване на процедура за изработване на проект за изменение 

на уличната регулация о.т.326 до о.т.327 в кв.134 и създаването на нова 

обслужваща улица от о.т.327/съществуваща/  през о.т. 327а/нова/ до 

о.т.331а/нова/. 

2. Дава съгласие за образуване на нови УПИ и промяна на предназначението им 

както следва: УПИ І- „За озеленяване”; УПИ VІІІ-3272, УПИ ІХ-3273 и УПИ Х-

3276 „За ниско жилищно застрояване” в кв.134. 

3. Дава съгласие за образуване на нов УПИ ХІ-3275 отреден „За озеленяване” в 

кв.133. 

Възлага на Кмета на община Алфатар организацията и контрола по изпълнението на 

процедурата по изработването и одобряването на ПУП- План за регулация и Изменение 

на уличната регулация от ос.т.326 до ос.т.327 по плана на гр.Алфатар, Промяна на 

предназначението на ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар, 

съгласно приложената Скица- предложение. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 
 Елис Талят – В ОбС  имаме постъпило писмо от Мариана Христова относно 
Решение №156/25.11.2005г на Общински съвет - Алфатар, което гласи: „Освобождава 
се от имоти, които не са изключителна общинска частна собственост - имот № 019014 
по НТП „пасище, мера" с площ 373.476 дка от картата за възстановена собственост за 
землището на с. Кутловица като същия се раздели по собственици по приложен 
поименен списък." и Решение №211/26.04.2013г. на ОбС, което гласи:„1. Дава съгласие 
за отказ на собственост на имоти, които са собственост на физически лица съгласно 
Приложение № 1, намиращи се в поземлен имот с № 019010 АОС{п} №22/26.02.2013 г. 
площ 36.320 дка с начин на трайно ползване: Пасище, мера и поземлен имот с № 
019011 АОС(п) № 23/26.02.2013 г. с площ 63.354 дка с начин на трайно ползване: 
Пасище, мера от Картата на възстановена собственост за землището на с. Кутловица. 
2.Възлага на кмета на общината да извърши последващите процедури. 
 

Янка Господинова – За Решения вземани 2005-2013г. сегашното ръководство 

има наследство, което води до проблеми с граждани, за нещо което се е случило преди 

години. В неловка ситуация сме поставени в този момент. Ние ги актуваме, а 

собствениците казват, че са техни.  

 Пейчо Йовев – Съгласно кадастралния и регулационен план на с.Кутловица, 

одобрен със Заповед №114/11.03.1960год. голяма част от населеното място е извън 

регулация. В одобрената карта на възстановената собственост не са отразени 

границите на отделните имоти на с.Кутловица, въпреки че при изработването на КВС 

Община Алфатар е предоставила кадастралния и регулационен план на селото и 



разписната книга към него. Собствениците на имоти са пропуснали възможността да 

подадат заявления за възстановяване на собствеността в стари реални граници, 

пропуснат е и срокът за обжалване. На практика имотите на собствениците имат 

кадастрална основа по кадастралния и регулационен план на селото, но тя не е 

нанесена в КВС на с.Кутловица. Въпреки, че Община Алфатар заявява, чрез 

решенията на ОбС Алфатар отказ от имотите в полза на собствениците, указани в 

поименни списъци с определена площ на имотите, общинска служба „Земеделие“ не 

може да издава скици за собственост на имотите на гражданите на с.Кутловица. Това 

създава проблеми на собствениците на имоти, попадащи извън регулация да докажат 

собствеността си: да получат документи за собственост или извършват 

разпоредителни сделки с тях. 

Теодор Крумов – Представлявам брата на Мариана Христова. Моля ОбС 

Алфатар да вземе решение да се деактуват имотите. 

 Живка Великова – За общината е добро решение. 

 Красимира Колева – Във връзка с това писмо администрацията се задейства и 

прецизира  списъка с имената на собствениците на частните имоти. За имоти 019011-

019010  общо имаме 37 собственици. Има отказ от имотите в полза на собствениците с 

Решение на ОбС, но реално няма деактуване на имотите. 

 Янка Господинова – Не мога да си изясня кое е най-правилно. Общината е в 

неизгодна позиция. Собствениците да си платят разходите. 

 Пейчо Йовев – Всяко едно решение на ОбС минава през Прокуратурата. Как 

Общината се отказва от собственост?  

 Теодор Крумов – Когато са взети тези решения, собствениците не са предявили 

права. 

 Пейчо Йовев - Не е справедливо спрямо тези хора, нормално е да са се 

объркали. 

 Янка Господинова – Предлагам на следваща сесия да се предложат решения. 

 Желяна Донева – Имаме жалба от наследниците на Цана Петрова Иванова по 

повод наследствен имот от 7 дка до бъдеща пречиствателна станция, в който е извозен 

строителен отпадък от минал проект от 2007г.. Тези строителни отпадъци не са 

преместени. Водили са се разговори, но не се е стигнало до споразумение. Казуса е 

пред вас. Решението е Ваше. 

 Янка Господинова – Не сме проверили дали е имало заложени средства за 

депониране. Трябва да вземем решение, но нямаме пари да решим този проблем. В 

Бюджета не сме заложили средства за изчистване. 

             Желяна Донева – Наследничките отчакват отговор. 

 Сезгин Али – Защо не е почистено след проекта? 

 Живка Великова – Трябва да помислим. Решение би било замяна. 

 Сезгин Али – Да ги поканим и предложим замяна. Жената си е права. 

 Янка Господинова – Другия вариант е да откупим имота и да го обявим за 

продажба. 

 Иван Василков – Да дадат предложение за цена на имота. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:20  часа. 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

                                     /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 
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