
 
 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 №09/30.09.2020 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №078 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на 

Община Алфатар към 30.06.2020 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Даване съгласие за финансиране на разходи за изпълнението на проект 

''Осигуряване на външен достъп и приспособяване на вътрешна среда за хора с 

увреждания в НЧ ''Ведрина – 1948 г.'' гр.Алфатар''. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на 

транспортни разходи. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Алфатар за 

периода 2022 г. и 2023 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Алфатар – създаване на нов чл.26, 

раздел IV „Такси за технически услуги” – определяне вида и цената на новите 

услуги по КККР. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Приемане на Доклад за изпълнение на заложените мерки при прилагане на 

Общия устройствен план на Община Алфатар за предотвратяване на 

негативните въздействия върху околната среда . 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект „Изграждане на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства 2” на ул. „Люляк” 1 в град Алфатар по Проект „Красива България”, 

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

 

 

 



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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата 

от ЕС на Община Алфатар към 30.06.2020 г. 

 
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 

от ЗПФ, чл.51, ал.2 и ал.3 и чл.57, ал.1 от Наредба 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, Общински 

съвет – Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №079 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2020г. по прихода и разхода по 

функции, както следва: 

 По прихода 4 607 754 лв. /разпределен по параграфи съгласно Табл.1, 

Табл.2 и Приложение №1/ 

 По разхода 4 607 754 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №2 и №2А/ 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. на Община 

Алфатар, както следва: 

 По прихода 1 728 928 лв. / разпределен по параграфи съгласно, Табл.2 и 

Приложение №1/ 

 По разхода 1 728 928 лв. /разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение №2 и №2А/ 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2020г. в размер на 34 937 лв. 

съгласно Приложение №3. 

4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2020г. /съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва: 

 По прихода 367 563 лв. 

 По разхода 367 563 лв. 

 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Даване съгласие за финансиране на разходи за изпълнението на 

проект ''Осигуряване на външен достъп и приспособяване на вътрешна среда за хора с 

увреждания в НЧ ''Ведрина – 1948 г.'' гр.Алфатар''. 

 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 и чл.124 от 

Закона за публичните финанси, чл.52, чл.53, ал.2 и чл.54, ал.3, т.2 и ал.4 от Наредбата 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община Алфатар, Общински съвет – Алфатар взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ №080 

1. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем от общинския бюджет 

на НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар, в размер на 5 416,10 лв. за окончателно 

плащане по проект „Осигуряване на външен достъп и приспособяване на 

вътрешна среда за хора с увреждания в НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар”. 

2. Утвърждава допълнителна субсидия на НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар, 

финансирана от собствени приходи на общината в размер на 3 872,00 лв. за 

съфинансиране по проект „Осигуряване на външен  достъп и приспособяване на  

вътрешна среда за хора с увреждания в НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар”. 

3. Дава съгласие от общинския бюджет при ПРБ да бъдат извършени 

допълнителни разходи за материали в размер на 1000 лв. 

4. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата актуализация по 

бюджета на общината свързана с изпълнение на т.1, т.2 и т.3 от решението. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Актуализиране на поименния списък на служителите имащи 

право на транспортни разходи. 

 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2020 г. и чл.34 от ПМС 

№381/20.12.2019г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г., предлагам да бъде актуализиран 

поименния списък на пътуващите специалисти, утвърден с т.9 от Решение 

№038/29.01.2020 г. на Общински съвет – Алфатар, Общински съвет – Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №081 

Дейност „Център за настаняване от семеен тип” 

 

Наталия Кирова Узунова – мед. сестра в ЦНСТ 2 гр.Алфатар – за Силистра – 

Алфатар – Силистра. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Актуализиране бюджетна прогноза за местните дейности на 

Община Алфатар за периода 2022 г. и 2023 г. 

 

 

     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.3 от Наредба 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, Общински съвет – 

Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №082 

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

периода 2021 – 2023 г., съгласно Приложение №1. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ПЕТА: Допълнение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар – създаване на нов 

чл.26, раздел IV „Такси за технически услуги” – определяне вида и цената на новите 

услуги по КККР. 

 

 

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.55, ал.8 от Закона за кадастъра  

и имотния регистър, чл.32-чл.36 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне 

на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка със сключено 

споразумение № КД-3-26/19.03.2020 г. между Агенция по геодезия картография и 

кадастър и Община Алфатар, за предоставяне на нови услуги по КККР, Общински 

съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №083 

1. Извършва допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар, като в раздел IV 

„Такси за технически услуги” се създава нова т.26 със следното съдържание: 

 
№ по 

ред 

 

Услуга 

Срок за 

предостав

яне 

Такса, по 

Тарифа №14 

/лева/ 

26 Предоставяне на официални документи на физически и 

юридически лица от Кадастрална карта и кадастрални 

регистри /на хартиен носител/ 

  

26.1 Скица на поземлен имот в урбанизирана територия 7 дни 20,00 лв. 

26.2 Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия 7 дни 5,00 лв. 

26.3 Скица на сграда; 7 дни 20,00 лв. 

26.4 Схема на самостоятелен обект; 7 дни 20,00 лв. 

26.5 Удостоверение за наличие или липса на данни в КККР; 7 дни 20,00 лв. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Алфатар. 

 

 

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

и такси, при спазване на изискванията на чл.66, чл.69 и чл.75-79 от Административно 

процесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.28 от 

Закона за нормативните актове, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №084 

1. Приема нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Алфатар. 

2. Отменя приетата с Решение №29 от протокол №6/29.02.2008г. на ОбС Алфатар 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Алфатар и всичките нейни изменения и допълнения. 

3. Настоящата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Алфатар, влиза в сила от датата на обнародването й. 

4. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Алфатар и 

на Председателя на Общински съвет – Алфатар. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА СЕДМА: Приемане на Доклад за изпълнение на заложените мерки при 

прилагане на Общия устройствен план на Община Алфатар за предотвратяване на 

негативните въздействия върху околната среда. 

 

 

   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство 

на територията и чл.30 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №085 

1. Приема доклад за изпълнение на заложени мерки при прилагане на Общия 

устройствен план на община Алфатар за предотвратяване на негативните 

въздействия върху околната среда. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски 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 №09/30.09.2020 г. 

 

 
ПО ТОЧКА ОСМА: Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект 

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства 2” на ул. „Люляк” 1 в град Алфатар по Проект „Красива България”, Мярка 

М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 предложение първо от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.1, т.7 от Закона за публичните 

финанси и чл.36, ал.4, т.4 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, Общински съвет – 

Алфатар взе следното:  

РЕШЕНИЕ №086 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект „Изграждане на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства 2” по Проект „Красива България”, Мярка М02-01 „Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип”; 

2. Средствата за съфинансиране в размер до 55% да бъдат предоставени от 

бюджета на Община Алфатар; 

3. Дава съгласие социалната услуга – резидентен тип Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2 да бъде разкрита в 

УПИ XI-1364, кв.123 по кадастрален и регулационен план на гр.Алфатар, 

идентичен с поземлен имот с идентификатор 00415.503.1364 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Алфатар, с площ от 5193 м
2
, находящ се на 

адрес: гр.Алфатар, ул. „Люляк” №1. 

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

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски за   

 

                                                                            

 


