
 
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 № 013/12.09.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

Т.5. Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване 

или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или 

здравето на гражданите на територията на община Алфатар. 

Т.6. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Т.7. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. 

Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

Т.8..Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Т.9.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. 

Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
           1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

 2. Докладна записка относно  кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” 

гр.Алфатар с проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата база на 

НЧ „Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар” по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020, мярка 7: Основни услуги за обновяване на селата в селските 

райони, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

 

 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, отписване и 

преместване на деца в детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в 

населените места на Община Алфатар. 

 

 4. Докладна записка относно  информация за готовността  на учебните 

заведения, намиращи се на територията на община Алфатар за началото на учебната  

2016/2017 година. 

 

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване 

или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или 

здравето на гражданите на територията на община Алфатар. 

 

6. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

7. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. 

Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

 

8. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 



 

9. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. 

Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

 

10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Алфатар  взе 

следното  

Р Е Ш Е Н И Е №134 

1. Дава съгласие Община Алфатар да се задължи да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ по проект „Реконструкция на улични водопроводи в гр.Алфатар, 

с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”. 

2. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно  кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” 

гр.Алфатар с проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата база на 

НЧ „Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар” по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020, мярка 7: Основни услуги за обновяване на селата в селските 

райони, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ №135 
 

1. Не дава съгласие  НЧ „Ведрина -1948г.” гр. Алфатар да кандидатства с Проект 

„Подобряване и обновяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина 

– 1948г.“, гр.Алфатар“, поради приоритетно разглеждане на нуждите на 

читалищата в община Алфатар. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 8 „против” –0 „въздържали се” – 2 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева въздържал  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов въздържал 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, 

отписване и преместване на деца в детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и 

групите в населените места на Община Алфатар. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните 

актове, чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 

от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, Общински съвет 

Алфатар взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №136 

1. Приема Наредба за записване, отписване и преместване  на деца в детска 

градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в населените места на 

Община Алфатар.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар организацията и контрола по 

изпълнение на настоящата Наредба. 

 

  

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно  информация за готовността на 

учебните заведения, намиращи се на територията на община Алфатар за началото на 

учебната  2016/2017 година. 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар  взе 

следното 

РЕШЕНИЕ №137 

 

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения, намиращи се на 

територията на Община Алфатар за началото на учебната 2016/2017 година. 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за 

живота или здравето на гражданите на територията на Община Алфатар. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.196, ал.5 от ЗУТ,  Общински 

съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №138 

 

1. Приема Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, 

които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на Община Алфатар. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да изпълнява разпоредбите на 

Наредбата. При необходимост внася и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан 

Йовков – 1894г.” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ №139 

 

1.Отменя решение №128 от протокол №17 от 26.10.2013г. 

 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на община Алфатар. 

 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 

1910г.” с. Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА,  Общински съвет Алфатар   взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ №140 

 

1.Отменя решение №129 от протокол №17 от 26.10.2012г. 

 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на община Алфатар. 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан 

Йовков – 1894г.” гр. Алфатар за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар  взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ №141 

 

1. Дава съгласие на Община Алфатар да прехвърли учреденото и право на 

строеж в полза на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Йордан Йовков – 

1894г.” – гр.Алфатар, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка №7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014- 2020г. с проект за  „Ремонт на читалищна сграда на Народно 

читалище „Йордан Йовков – 1894г.”, чието право е безвъзмездно и с изтичането на 

предвидения 10 годишен срок. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
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 № 013/12.09.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 

1910г.” с. Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар  взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ №142 

 

 

1. Дава съгласие на Община Алфатар да прехвърли учреденото и право на 

строеж в полза на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Пробуда – 1910г.” 

– с.Алеково, във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

№7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014- 2020г. с проект за  „Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище 

„Пробуда – 1910.”, чието право е безвъзмездно и с изтичането на предвидения 10 

годишен срок. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на община Алфатар. 

 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


