
 
           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ №52 

от 26.07.2019г. 

Днес, 26.07.2019г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Алфатар се проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят - Мустафа, Иван 

Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Иван Иванов, Тюркян Ахмед, Сезгин  

Али, Петранка Славова, Радка Желева, Йорданка Борисова. 

Отсъства: Живка Великова 

 

От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: Живка Банкова – секретар 

на Община Алфатар; Красимира Колева - Славова – Директор д-я „СА”, Павлина 

Друмева - Директор д-я „АПОФ”; Иванка Ангелова – младши експерт АТО; Ана 

Йосифова – кмет с. Бистра; Бюрхан Акиф – кмет с.Чуковец. 

Гости: Янка Ваникова – Зам. Директор на ОУ „Христо Ботев” и Виолета Стефанова – 

Директор на ДГ „Щастливо детство”. 

 

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

всички присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми колеги от 

общинска администрация, уважаеми кметове и гости, добре дошли на днешното 

редовно заседание на ОбС Алфатар.  

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

законни решения. Откривам заседанието на Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №51/19.07.2019г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят -Мустафа –  Всички имате проекта на дневния ред и материалите. Колеги, 

имате ли предложения относно дневния ред? Имаме предоставени две допълнителни 

докладни записки. Разгледани са на заседание на постоянните комисии: 

 

- ДЗ с Вх.№815/24.07.2019г. „Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим 

Ал Тани в качеството си на управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със 

седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда 

„З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез упълномощен представител Стефан Косев Стефанов, с 

админ. адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост”, бл.131, ет.7. ап.48, съгласно пълномощно с 

рег.№7162 от 15.07.2015г., за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за 

трасе на площадков газопровод за захранване на част от сградите на птицекомбинат в 

ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и КР за неурбанизирана територия на 

с.Чуковец, община Алфатар.” 

- ДЗ с Вх.№816/24.07.2019г. „Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова 

Господинова – кмет на община Алфатар, за допускане изработване на проект за 

изменение на улична регулация от о.т.348 през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община 

Алфатар и изработване на план – схема на уличен водопровод по част от ул. „Веселин 

Ханчев” и част от ул. „Христо Смирненски”, гр.Алфатар.” 

 

Елис Талят –Мустафа - Гласуване за включване на предложените допълнителни 

докладни записки към дневния ред, както следва: 

Т.6 Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в качеството си на 

управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез упълномощен 



представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост”, бл.131, ет.7. 

ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за допускане изработване на ПУП-

Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за захранване на част от сградите на 

птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и КР за неурбанизирана територия 

на с.Чуковец, община Алфатар. 

 

Т.7  Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – кмет на община 

Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична регулация от о.т.348 

през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – схема на 

уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо Смирненски”, 

гр.Алфатар. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №453 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към 

дневния ред, както следва:  

 

Т.6 Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в качеството си на 

управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез упълномощен 

представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост”, бл.131, ет.7. 

ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за допускане изработване на ПУП-

Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за захранване на част от сградите на 

птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и КР за неурбанизирана територия 

на с.Чуковец, община Алфатар. 

 

Т.7  Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – кмет на община 

Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична регулация от о.т.348 

през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – схема на 

уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо Смирненски”, 

гр.Алфатар. 
 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – септември на 

2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище и даване 

на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 



3. Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо 

Ботев” гр.Алфатар за учебната 2019/2020г.    

Докладва: Кмет на община Алфатар  

4. Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина 

и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към м.юли 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в качеството си на 

управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес на 

управление: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез 

упълномощен представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. 

„Младост”, бл.131, ет.7. ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за 

допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за 

захранване на част от сградите на птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 

по КК и КР за неурбанизирана територия на с.Чуковец, община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – кмет на община 

Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична регулация от 

о.т.348 през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – 

схема на уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо 

Смирненски”, гр.Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

Елис Талят –Мустафа - Гласуване на дневния ред. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Общински съвет взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 454 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – септември на 

2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище и даване 

на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 



Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо 

Ботев” гр.Алфатар за учебната 2019/2020г.    

Докладва: Кмет на община Алфатар  

4. Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина 

и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към м.юли 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в качеството си на 

управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес на 

управление: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез 

упълномощен представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. 

„Младост”, бл.131, ет.7. ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за 

допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за 

захранване на част от сградите на птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 

по КК и КР за неурбанизирана територия на с.Чуковец, община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – кмет на община 

Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична регулация от 

о.т.348 през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – 

схема на уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо 

Смирненски”, гр.Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

 

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

ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – 

септември на 2019г. 

       Елис Талят-Мустафа - Представям на Вашето внимание План за работата и 

дейността на ОбС - Алфатар за тримесечието юли – август – септември на 2019г. 

Докладната е разгледана на заседание на ПК. 

Елис Талят– Мустафа - Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

 

Радка Желева – Няма на кого да задам въпроса си, кмета отсъства. Щяхме да 

обсъждаме план – подготовка за празника на гр.Алфатар. Тази година е 45-тата 

годишнина от обявяването на Алфатар за град. За заседанието за месец август да ни се 

предостави информация относно честването на празника на гр.Алфатар. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

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

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

гражданите – Приемаме коригирания вариант на проекта. 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.64, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет- Алфатар, предлагам Общински съвет - 

Алфатар да вземе следното: 



 

РЕШЕНИЕ № 455 

 

1. Приема План за работата на ОбС Алфатар за тримесечието юли – август – 

септември на 2019 г. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

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

ТОЧКА ВТОРА: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно 

училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство 

на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в Списъка 

на средищните детски градини и училища. 

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

становища. 

Радка Желева – Така или иначе си е средищно училище, друго училище нямаме. 

Минка Стоянова – Училището отговаря на условията, които са поставени. Докладната 

е рутинна.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

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.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 от 

29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 456 

1. Определя ОУ „Христо Ботев”, гр.Алфатар за средищно училище. 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на 

образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр.Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 
 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   



РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в 

ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар за учебната 2019/2020г.    

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

становища. 

Янка Ваникова – Зам. Директор на ОУ „Хр. Ботев” – Допуснали сме техническа 

грешка в проекта за решение в т.1. и т.3.  било: „II клас – 6 ученици”; да се чете: „III 

клас – 6 ученици”. 

Минка Стоянова – Мотивите са ясни. РУО също има положително становище за 

създаване на маломерни класове. 

Сезгин Али – След 4 години няма да има училище, ако не се вземат мерки. Проблем с 

помощите и децата не посещават училището. В Алфатар не си пазите училището, от 5-7 

клас ги пращате да учат в Силистра. Да не би в Силистра да е по – добре. Искам да се 

задържи това училище. Говореше се да се направи закрит басейн. 

Ивелина Миткова – Направиха се много неща за училището.  

Минка Стоянова – Всеки има право да си праща децата да учат, където искат. 

Иван Василков – Аз също бих си пратил детето на училище в Силистра. Детето ще 

иска да ходи на танци, пеене, плуване, да спортува и др. Какво могат да предложат тук? 

Янка Ваникова – Зам. Директор на ОУ „Хр. Ботев” – По отношение на спорта тази 

година нашия отбор по лека атлетика се класира на 2-ро място на национално ниво. 

Имаме клубове по интереси. На тържеството за края на учебната година децата се 

представиха отлично с танци и други дейности. Учителят ни по история изнесе открит 

урок пред хора от МОН в гр.Бургас. Всички учители работят много добре. Аз също 

искам да има басейн, но струва много пари, а покрива тече. Правя всичко възможно за 

училището. Ето сега примерно търся спонсори за баскетболни табла и кошове. 

Иван Василков – Предлагам за заседанието през месец август Председателя на 

Общински съвет да внесе докладна за допълнително възнаграждение на общинските 

съветници за постигнати добри резултати. И да направим дарение на училището за 

необходимите баскетболни кошове. 

Ана Йосифова – кмет на с.Бистра – Искам да кажа нещо в подкрепа на учителите. 

Тази сутрин връчих 7  постановления от съдия изпълнител на родители на деца, които 

не посещават училище. Имат по 40лв. акт, но със съдийския хонорар става 130лв.. Ако 

не ги платят, не могат да подават молба за ваучер за отопление. Училището си върши 

работата. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

        На основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.6, т.2, ал.8 и 

чл.69, ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното:  

РЕШЕНИЕ № 457 



1. Разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо 

Ботев”, гр.Алфатар за учебната 2019/2020 година, както следва: 

 

III клас – 6 ученици; 

V клас – 14 ученици; 

VI клас - 14 ученици; 

VII клас - 14 ученици; 

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън 

определените по единните разходни стандарти на ОУ „Христо Ботев”, 

гр.Алфатар за обезпечаване на учебния процес. 

 

3. Възлага на кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РУО – 

Силистра за съществуване на една самостоятелна паралелка с минимален брой 

на учениците под 10, както следва: 

 

III клас – 6 ученици; 

           

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за 

средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение 

в Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, 

гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища. 

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

становища. 

Виолета Стефанова - Директор на ДГ „Щастливо детство” - Детската градина 

отговаря на всички условия за средищна детска градина.  

Сезгин Али – Имам въпрос към г-жа Стефанова, относно площадката в детската 

градина в с.Бистра, кога ще се направи и какви подобрения се обмислят?  

Виолета Стефанова – Директор на ДГ „Щастливо детство” - Всичко се руши. Няма 

кой да пази имуществото. Самото местно население не го опазват. 3 катинара сме 

сложили на входа до този момент, за да не се влиза, всички са разбити, защото там си 

пасат животните.  

Ана Йосифова – кмет на с.Бистра - Искам да взема думата по темата. Трябва да се 

стегне обслужващия персонал в детската градина.  Не трябва да даваме имота до 

детската градина на този животновъд, който си пасе животните там. 



Иван Василков – Нека да работят хората, няма да ги спираме. Гласувахме имота да се 

отдаде чрез търг.  Има си Наредба, правила и органи, които да следят за нарушения и 

налагане на съответната глоба.  

Красимира Колева – Директор д-я „СА” – Никой не ни е уведомил, че имота се 

ползва неправомерно. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

      На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 от 

29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 458 

1. Определя ДГ „Щастливо детство”, гр.Алфатар за средищна детска градина. 

 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерството на 

образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр.Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ПЕТА: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към м.юли 

2019г. 

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

становища. 

Радка Желева – На едно от заседанията бяхме казали, че искаме имената на улиците, 

които се ремонтират в гр.Алфатар. А още нямаме информация, а гражданите постоянно 

ни питат. Нямам информация кои улици са включени. За кои улици отиват тези 830 000 

лв.? 

Павлина Друмева - Директор д-я „АПОФ” - В поименния списък за капиталовите 

разходи не може да бъдат включени улиците. 

Ивелина Миткова – Г-жа Господинова на едно от заседанията беше изброила кои са 

улиците. 

Радка Желева – Няма списък. Все някъде трябва да са посочени. Най – малко като се 

възлага на изпълнителя, той трябва да види кои улици ще ремонтира. 



Иван Василков – Кмета дава дума, но не си я спазва. Еднолично се решават кои да са. 

Може да изискаме отчет. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

поземлена реформа и земеделие – „Дава съгласие”. 
 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от Закона за публичните 

финанси, ЗДБРБ за 2019г. и чл.53 от Наредбата за 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, 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 459 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна в поименния списък на капиталовите 

разходи, съгласно Приложение 1. 

 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да извърши необходимата актуализация 

по бюджета на общината свързана с изпълнение на т.1 от решението. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в 

качеството си на управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес 

на управление: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез 

упълномощен представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. 

„Младост”, бл.131, ет.7. ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за 

допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за 

захранване на част от сградите на птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и 

КР за неурбанизирана територия на с.Чуковец, община Алфатар. 

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

становища. 

Радка Желева – Трябва да дадем съгласие, икономиката трябва да се развива. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

поземлена реформа и земеделие – „Разрешава”. 
 



        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 460 

         Разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларен 

план /ПУП-ПП/ за трасе на площадков газопровод за захранване на част от сградите на 

птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и КР за неурбанизирана  

територия на с.Чуковец, община Алфатар. 

         С настоящето разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП – ПП 

съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 

         Изработването на проекта за ПУП – ПП да се възложи от заинтересованите лица 

по чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

         Проектът за ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на Наредба 

№8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

         Проектът за ПУП – ПП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни 

органи и експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от 

ЗУТ преди внасяне  за приемане и одобряване . 

         Настоящото решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

         Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА СЕДМА: Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – 

кмет на община Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична 

регулация от о.т.348 през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на 

план – схема на уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо 

Смирненски”, гр.Алфатар. 

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

становища. 

Радка Желева – Хората отдавна имат проблеми с водата. 

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

поземлена реформа и земеделие – „Разрешава”. 



       На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 461 

          Разрешава да се изработи проект за изменение на улична регулация от о.т.348 

през о.т.99 до о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – 

схема на уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо 

Смирненски”, гр.Алфатар. 

         С настоящето разрешение се одобрява заданието за изработване на Проект за 

План – схема на уличен водопровод на част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. 

„Христо Смирненски”, гр.Алфатар и Проект за изменение на улична регулация от 

о.т.348 през о.т.99 до о.т.98 по плана на гр.Алфатар да се възложи  от заинтересованите 

лица по чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

         Проекта да се изработи при спазване на изискванията на Наредба №8/2001 г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове. 

         Проекта да бъде съгласуван със заинтересованите централни и териториални 

администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ 

преди внасяне  за приемане и одобряване . 

         Настоящото решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

         Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от 

ЗУТ. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ОСМА: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:00 часа. 

                                                                      

 


