
 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ №422 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на 

Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 

съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

                                    Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

3. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

№00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите”. 

                                     Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

                                             Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Цар Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 2018г. и 

приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кметове на кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата 

и учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

 

 



 

11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар 

за 2020г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

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 отсъства 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – 

юни на 2019г. 

 

        На основание чл.21., ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

 РЕШЕНИЕ №423 
 

1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието 

април- май – юни на 2019г. 
 

 

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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 

 
ТОЧКА ВТОРА: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и 

избор на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 

съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Наредба № 7/ 28. 09. 2017 г. 

за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общински съвет - Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №424 

 
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – 

Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 
 

2. Избира Временна комисия за подбор и внасяне на предложение за определяне на 

съдебни заседатели към Районен съд – Силистра, в състав: 

 

1. Председател:Елис Талят - Мустафа 

2. член: Живка Великова 

3. член: Петранка Славова 

4. член: Минка Стоянова 

5. член:Ивелина Вълева 

 
3. Възлага на избраната Временна комисия да извърши подбор на кандидатите за 

съдебни заседатели към Районен съд – Силистра за предстоящия мандат и да 

внесе предложение до Общински съвет – Алфатар за определяне на кандидати за 

съдебни заседатели съобразно сроковете в чл. 68, чл.68а и чл.68в от Закона за 

съдебната власт. 

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   

 

                                                                            



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор №00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За 

брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите”. 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №425 

 
1. Дава съгласие да бъде променен  начинът на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор №00415.80.508 по КККР гр.Алфатар, с площ 11084кв.м., публична 

общинска собственост с НТП ''За селскостопански, горски, ведомствен път'', като 

начинът на трайно ползване на имота бъде променен на ''За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на 

водите''. 

 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар дейностите по изпълнение на 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   

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Сключване на предварителен договор за продажба на част от 

общинска улица в с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

 

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

администрация, чл.35,ал.4,т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.37, ал.1, т.8, чл.43, ал.1 и чл.70, ал.1-4 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №426 

 
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Н.*.*., ЕГН **********, 

живуща в с.Айдемир, ж.к.Север 50, ет.3, ап.9 за продажба на идеална част от стара 

улица с приблизителна площ от 100 (сто) кв.м., придаващи се към урегулиран 

поземлен имот XXXI- 107, в кв.13, по плана на с.Кутловица, Община Алфатар, 

собственост на Н.*. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ  XXXI- 107, в 

кв.13, по плана на с.Кутловица, като определя пазарната оценка на частта от имота – 

100,00 кж.м., изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в размер на 237,00 

(двеста тридесет и седем лева и 00 ст.) лева без ДДС и 284,40 ( двеста осемдесет и 

четири лева и 40 ст.) с включено ДДС, като цената за 1 кв.м. е 2,37 ( два лева и 37 ст.) 

лева. 

 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението  на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ  XXXI- 107, в 

кв.13, по плана на с.Кутловица ще се определи окончателната площ на частта от 

улицата, която се придава към новоурегулирания УПИ и която към този момент сменя 

характера си от публична общинска в частна общинска собственост. 

       В случай, че измененеието на подробния устройствен план не влезе в сила 6 

(шест) месеца след сключване на предварителния  договор, се извършва нова пазарна 

оценка на имота (чл.70, ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с Н.*.*., ЕГН 

**********, живуща в с.Айдемир, ж.к.Север 50, ет.3, ап.9 за продажба на 

определената част от улица, придадена към УПИ  XXXI- 107, в кв.13, по плана на 

с.Кутловица, като определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за 

продажна цена в размер на 2,37лв. ( два лева и 37 ст.) за един кв.м. без ДДС. 

 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 



 

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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ПЕТА: Сключване на предварителен договор за продажба на част от 

общинска улица в с.Цар Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

 

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

администрация, чл.35,ал.4,т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.37, ал.1, т.8, чл.43, ал.1 и чл.70, ал.1-4 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №427 
 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Г.*.*., ЕГН **********, 

живущ в гр.Силистра, ул.Хан Омуртаг №18, ап.18 за продажба на идеална част от 

стара улица с приблизителна площ от 125 (сто двадесет и пет) кв.м., придаващи се 

към урегулиран поземлен имот VII - 221, в кв.4, по плана на с.Цар Асен, собственост 

на Г.*. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ VII - 221, в кв.4, по 

плана на с.Цар Асен, като определя пазарната оценка на частта от имота – 125,00 

кв.м., изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в размер на 266,25 (двеста 

шестдесет и шест лева и 25 ст.) лева без ДДС и 319,50 ( триста и деветнадесет лева и 

50 ст.) с включено ДДС, като цената за 1 кв.м. е 2,13 ( два лева и 13 ст.) лева. 

 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението  на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ VII - 221, в 

кв.4, по плана на с.Цар Асен  ще се определи окончателната площ на частта от 

улицата, която се придава към новоурегулирания УПИ и която към този момент сменя 

характера си от публична общинска в частна общинска собственост. 

       В случай, че измененеието на подробния устройствен план не влезе в сила 6 

(шест) месеца след сключване на предварителния  договор, се извършва нова пазарна 

оценка на имота (чл.70, ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с Г.*.*., ЕГН 

**********, живущ в гр.Силистра, ул.Хан Омуртаг №18, ап.18 за продажба на 

определената част от улица, придадена към УПИ VII - 221, в кв.4, по плана на с.Цар 

Асен, като определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажна 

цена в размер на 2,13лв. ( два лева и 13 ст.) за един кв.м. 

 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 

 



 

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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ШЕСТА: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 

2018г. и приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

 

       На основание ял.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за 

регионалното развитие, във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионално развитие, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №428 

 
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Алфатар 2014-2020г. през 2018г. (Приложение 1). 

 

2. Приема Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019 година 

(Приложение 2). 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА СЕДМА: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на кметове на кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.77, ал.4 и ал.8 от ЗДБРБ за 2019г., 

чл.13, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и във 

връзка с чл.4, ал.5 от ПМС 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации, 

чл.24 от Наредбата за заплатите  на служителите в държавната администрация и чл.26 

от Вътрешните правила за организацията на работната заплата в Община Алфатар и 

звената на бюджетна издръжка към нея, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №429 

 
I. Определя размер на еднократно допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Алфатар, 

както следва: 

 

1. Кмет на община                                      2 200,00 лв. 

2. Кмет на с. Алеково                                    800,00 лв. 

3. Кмет на с. Чуковец                                    800,00 лв. 

4. Кмет на с. Бистра                                       800,00 лв. 

5. Кметски наместник на с. Цар Асен         600,00 лв. 

6. Кметски наместник на с. Кутловица       600,00 лв. 

7. Кметски наместник на с. Васил Левски  600,00 лв. 

 

II. Средствата за допълнително възнаграждение за постигнати резултати да бъдат 

изплатени от натрупаните икономии от разходите за персонал. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ:   „за” – 8     „против” – 1  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова въздържал се 

Иван Василков против Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                            

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ОСМА: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие 

на децата и учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и чл. 197 от Закона за преучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №430 

 
1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Алфатар (2019-2020г.). 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община 

Алфатар за 2019 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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ДЕВЕТА: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на 

детето в Община Алфатар за 2019г. 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №431 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2018 година. 

 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2019 година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ДЕСЕТА: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар 

през 2019г. 

 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26 и чл.26а от ЗНЧ, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №432 
 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи договори за предоставяне на 

държавната субсидия с председателите на настоятелствата на следните читалища: 

 НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково; 

 НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра; 

 НЧ „Развитие – 1942 г.” с. Кутловица; 

 НЧ „Г.С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски; 

 НЧ „Успех – 1942 г.” с. Цар Асен; 

 НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1947 г.” с. Чуковец. 

3. Задължава читалищните настоятелства да изпълняват Програмата за развитие на     

читалищата дейност през 2019 г., съгласно чл.16, ал.1 от ЗНЧ; 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети по          

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2019 година в   

Общински съвет – Алфатар в срок до 15.03.2020 г.; 

5. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети 

(финансов и за дейността на читалищата през 2018 г.) в общинска 

администрация Алфатар до 23.12.2019 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   

 

 

                                                                            

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 050/30.04.2019 г. 

 
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Приемане на годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Алфатар за 2020г. 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за 

социалното подпомагане, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №433 

 
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2020 

година. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да осигури необходимите ресурси за 

изпълнение на плана. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            

 


