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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ № 017 

от 27.12.2016г. 

 

 Днес, 27.12.2016г. от 14:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян 

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова. 

 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, кметове и кметски наместници. 

 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 №16/21.12.2016г. съм свикала 

днешното заседание.  

От общинска администрация имаме предоставени 4 нови допълнителни докладни 

записки: 

1.  Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане през 2017 година. 

2.  Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област  

Силистра на 19.01.2017г. 

3.  Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

4. Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на 500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

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

като:   

          Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на   500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет, да стане т.2  

 Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане през 2017 година, да стане т.7 

 Докладна записка относно Определяне на представител на Община Алфатар в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област  

Силистра на 19.01.2017г., да стане т.8. 

 Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар, да стане т.9 
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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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №171 

         Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния ред, 

както следва:  

Т.2 Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на 500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

Т.7 Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат  

на задължително застраховане през 2017 година.  

Т.8 Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област  

Силистра на 19.01.2017г. 

Т.9 Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар.  

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно такса “Битови отпадъци”  

2. Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на  500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

 3.Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи – 

м.декември 2016 г.  

4. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Алфатар към 

м.декември 2016 г. 

5. Докладна записка относно съгласие за отпускане на допълнително гориво за 

полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, 

ежемесечно по 100/сто/ литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година . 

6. Докладна записка относно актуализиране на поименния  списък  на служителите  

имащи право на транспортни разходи.  

 7. Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат  на задължително застраховане през 2017 година. 

8. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

19.01.2017г. 

9. Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

Елис Талят –  Гласуване  дневен ред. 
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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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 172 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно такса “Битови отпадъци”  

 2. Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на   500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

 3.Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи – 

м.декември 2016 г.  

 4. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Алфатар към 

м.декември 2016 г. 

 5. Докладна записка относно съгласие за отпускане на допълнително гориво за 

полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, 

ежемесечно по 60/сто/ литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година . 

 6. Докладна записка относно актуализиране на поименния  списък  на служителите  

имащи право на транспортни разходи.  

  7. Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат  на задължително застраховане през 2017 година. 

 8. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

19.01.2017г. 

 9. Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

 10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Такса “Битови отпадъци” 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова –Пред Вас е отчета за приходите и разходите от такса “Битови 

отпадъци” към  м.декември 2016  г. 

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

Живка Великова -  Отчета е подробен и ясен.  

 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 – 

Аз съм за. 

   

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За
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 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66 и 67 от ЗМДТ и чл.15 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №173 

 

1. Приема отчета за приходите и разходите от такса “Битови отпадъци” към  м.декември 

2016  г. 

Наименование План Отчет 

І. ПРИХОДИ 

1. От такса битови отпадъци към 12.12.2016г. 

2. От други общински приходи и източници 

 

120 000 

120 000 

- 

118 099 

109 008 

9 091 

ІІ.РАЗХОДИ 

 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци  

 Кофи за смет  – 3 000 лв. 

 Контейнери – 5 000 лв. 

 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до  

регионалното депо. 

 Гориво   

 Такса депо  /450 тона  по 15 лв./тон/ 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на шофьор и работници на 

колата 

 Винетка и данък МПС 

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците 

                       - чл.64  - 450 тона  по 36 лв/тон = 16 200 лв. 

                      -  чл.60 -  450 тона  по 9лв/тон =   4 050 лв. 

 Гражданска отговорност 

 Начислено и внесено ДДС върху сумата от такса депо 

 Технически преглед и обслужване 

 Резервни части 

 

3. Почистване на улични платна, площади, паркове и други 

територии от населените места, предназначени за общест-

вено ползване 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на работници по чистота 

 Материали за косачки и др.материали(кошчета за смет) 

 Гориво 

 Външни услуги – телефони, поддържане на косачки 

 Гражданска отговорност и данък МПС 

 

4. Почистване на сметища 

 Гориво 

 Резервни части 

 Командировки 

 

120  000 

 

8 000 

 

 

 

60 250 

 

7 500 

6 750 

22 000 

 

600 

20 250 

 

 

300 

1 350 

500 

1 000 

 

42 600 

 

 

24 150 

8 500 

8 550 

1 000 

400 

 

9 150 

6 500 

2 350 

300 

 

118 099 

 

7 986 

 

 

 

61 316 

 

7 200 

6 667 

21 672 

 

837 

19 610 

 

 

950 

 1 334 

711 

2 335 

 

44 350 

 

 

33 043 

7 312 

3 995 

- 

- 

 

4 447 

2 910 

637 

900 

 

 
2. Приема План-сметка за приходите и разходите за такса “Битови отпадъци” за  

2017 г. за Община Алфатар, както следва: 

 

 



 5 

Наименование План 

І. ПРИХОДИ 

1. От такса битови отпадъци 

2. От други общински приходи и източници  

 

134 065 

120 000 

14 065 

ІІ.РАЗХОДИ 

 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци  

 Кофи за смет  – 6000 лв. 

 Контейнери – 10 000 лв. 

 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до  регио-

налното депо. 

 Гориво   

 Такса депо  /450 тона  по 15 лв./тон/ 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на шофьор и работници на ко-

лата 

 Винетка и данък МПС 

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците 

                       - чл.64  - 450 тона  по 47 лв/тон = 21 150 лв. 

                      -  чл.60 -  450 тона  по 9лв/тон =      4 050 лв. 

 Гражданска отговорност 

 Начислено и внесено ДДС върху сумата от такса депо 

 Технически преглед и обслужване 

 Резервни части 

 

3. Почистване на улични платна, площади, паркове и други тери-

тории от населените места, предназначени за обществено ползва-

не 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на работници по чистота 

 Материали за косачки и др.материали 

 Гориво 

134 065 

 

16 000 

 

 

 

72 000 

 

7 500 

6 750 

26 500 

 

900 

25 200 

 

 

- 

1 350 

800 

3000 

 

46 065 

 

 

34 565 

7 000 

4 500 

 

 

 
3. С §57 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и данъчните 

складове е извършена промяна в Закона за местните данъци и такси, съгласно която 

влизането в сила на забраната за използване на данъчната оценка на недвижимите 

имоти като база за изчисляване на таксата се отлага за 2018г. Срокът за разработване 

на нова методика за изготвяне на план-сметка от Министерство на финансите и 

НСОРБ се отлага до 31.03.2017г.  

В тази връзка, поради липса на технически средства за установяване коли-

чествата на битовите отпадъци, Общински съвет гр.Алфатар определя за основа 

при изчисляване на такса „Битови отпадъци” за 2017г. данъчната оценка на имо-

та на собственика, а за нежилищни имоти на фирмите по високата от данъчната и  

отчетна стойност. 

4. Размерът на ТБО за 2017г.  остава непроменен. 

5. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване става по реда на чл.18 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Алфатар.  

6. Възлага на кмета на общината да уведоми гражданите за взетите по – горе решения. 
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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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно : Получени допълнителни трансфери за ремонт на 

улици на територията на  Община Алфатар в размер на   500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

 

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

 Янка Господинова – С Постановление №363 от 16.12.2016г. на МС са одобрени 

допълнителни трансфери в размер на 500 000 лв. по бюджета на Община Алфатар за ремонт на 

улици на територията на  Община Алфатар. Средствата ще останат, като преходен остатък за 

2017 г. и тяхното разпределение по обекти ще Ви бъде представено за утвърждаване  с 

поименния списък за капиталови разходи за 2017г.   

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

 Радка Желева – Така или иначе трябва да се направи актуализацията, но трябва да се 

знае разпределението на средствата и да се вземе мнението на повече хора. 

 Янка Господинова – Ще Ви бъде предоставено разпределението на средствата по улици. 

            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 –

За. 

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

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

реформа и земеделие – За.  

  

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

чл.51 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, предлагам Общинския съвет да вземе следното: 
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РЕШЕНИЕ №174 

 

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

бюджета на общината свързана с  получените трансфери по Постановление №363 

от 16.12.2016г. на МС, в размер на 500 000 лв. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи – м.декември 2016 г. 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова. 

Янка Господинова – Предлагаме на Вашето внимание вътрешни компенсиращи промени 

между отделните обекти финансирани със средства от целевата субсидия, собствени приходи и 

средства от ЕС,  съгласно Приложение №1. 

  

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 – За. 

 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.6 от ЗМСМА,  чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси и 

чл.53 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, предлагам Общинския съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ №175 

1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите разходи, 

финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г., собствени приходи и средства 

от ЕС, 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 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община 

Алфатар към м.декември 2016 г. 

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

 Янка Господинова – Пред вас е актуализацията на бюджета на Община Алфатар към м. 

декември 2016г. Към днешна дата 27.12.2016г. настъпиха промени, което налага 

актуализирането на вече представените цифри. Ще Ви бъде представено допълнение към 

докладна записка актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2016 г.  

 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. 

  

 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.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, 

чл.51, ал.2 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, предлагам Общинският съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №176 

1.  Приема уточнения план  на  бюджета на Община Алфатар към  

м.декември 2016 г. по прихода и разхода, по функции и параграфи, както 

следва: 

 

 По прихода / Табл.1 и  Прилож.№1/ 

                                                        Било                                     Става 

                                                      3 287 834 лв.              3 801 848 лв. 

 

 По разхода / Табл.2 и Прилож.№2 и №3/     

                                                         Било                                     Става 

                                                      3 287 834 лв.              3 801 848 лв. 

 

2. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета. 

 

 
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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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 ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно съгласие за отпускане на допълнително 

гориво за полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община 

Алфатар, ежемесечно по 60/шестдесет/ литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. 

  

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

 Янка Господинова – В деловодството на общината е постъпило писмо от МВР, ОД на 

МВР-Силистра, РУ-Силистра, относно отпускане на допълнително гориво за полицейския 

автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, ежемесечно по 

60/шестдесет/литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.  
 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения, предложения и становище. 

 Янка Господинова - За по добрата ефективност на полицейските служители при 

извършване на обходи в населените места, разкриване и предотвратяване на криминални 

престъпления, недопускане на нарушения на обществения ред, извършване на превантивна 

дейност за не допускане на терористични актове, системно обхождане на земеделските площи 

засети със земеделска продукция с цел опазването им от кражби и посегателства, своевременно 

реагиране при възникване на пожари, бедствия и аварии и други дейности е необходимо да се 

подпомогне с гориво. Мисля  да  им увеличим горивото? 

 Живка Великова –  80 л. на месец. 

 Сезгин Али – Те ходят навсякъде. 

 Минка Стоянова – Предлагам да им отпуснем допълнително гориво 100 л.  

 Радка Желева – Мисля, че всички са убедени, че е необходимо. 

 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 – За.  

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – За. 

 Елис Талят – Предложение от Минка Стоянова  за отпускане на допълнително гориво за 

полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, 

ежемесечно по 100/сто/литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.. Нека да гласуваме по 

предложението. 

   

  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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Зачитам основанието и решението: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.84 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ и 

чл.33 и 34 от Наредбата за реда за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Алфатар и във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за 

Министерството но вътрешните работи/ЗМВР/ предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното: 
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РЕШЕНИЕ №177 

 

 1.Дава съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския автомобил с 

рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар ежемесечно по 100/сто/литра, 

считано от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.  

 2.Възлага на кмета на общината да сключи договор за дарение на гориво за полицейския 

автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар за периода от 

01.01.2017 година до 31.12.2017 година с ОД на МВР гр.Силистра. 

 3.Възлага на кмета на общината,  в изпълнение на т.1 от решението да планира 

необходимите средства за гориво  по бюджета на общината за 2017г. 

. 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно актуализиране на поименния  списък  на 

служителите  имащи право на транспортни разходи.              

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

Янка Господинова – От 01.07.2016г.  за старши експерт в Офис за водене на военен 

отчет в Община Алфатар е назначена Илдъз Еминова Хасан. Това  налага  промяна  в  списъка за  

пътуващи специалисти и  включването на Илдъз Еминова Хасан с право на пътни към дейност 

„Отбранително мобилизационна подготовка” . 

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. 

             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.6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2016 г. и ПМС № 380/29.12.2015 г., 

предлагам да бъде актуализиран поименния списък на пътуващите, утвърден в т.9 от  Решение 

№ 44/25.01.2016 г. на ОбС гр.Алфатар, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ №178 

 

1. Актуализира поименния списък на служителите имащи право на транспортни 

разходи, утвърден в т.9 от  Решение № 44/25.01.2016 г. на ОбС гр.Алфатар, 

както следва:  

 

Дейност „Отбранително мобилизационна подготовка”  
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Било: т.1:  Пламен Жеков Жеков  - старши специалист на Областен военен отдел  

Силистра за Община Алфатар –  Силистра – Алфатар – Силистра; 

 

Става: т.1:  Илдъз Еминова Хасан - старши експерт  на Областен военен отдел Силистра 

за Община Алфатар –  Силистра – Алфатар – Силистра 

       
 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно определяне на имотите – общинска 

собственост, които подлежат  на задължително застраховане през 2017 година. 

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

Янка Господинова – Предлагам Общинският съвет да утвърди списъка с имотите 

общинска собственост подлежащи на задължително застраховане, включително срещу природни 

бедствия и земетресения. Списък на имотите публична общинска собственост е пред Вас. 

            Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 –

Даваме съгласие. 

  

   

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, ал.2, ал.4 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл. 5, ал.1, ал.2, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ №179 

 

 

 1. Утвърждава Списъка на недвижимите имоти-публична общинска собственост по чл.9, 

ал.1 от ЗОС и Списъка на недвижимите имоти частна общинска собственост по чл.9, ал.2 от 

ЗОС, подлежащи на задължително застраховане, включително срещу  природни бедствия и 

земетресения през 2017 година. 

2. Застрахователните вноски за сградите по т.1 да бъдат предвидени по бюджета на общината за 

2017 година. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши застраховане на горепосочените недвижими имоти. 

 

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 
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 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

  

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно определяне на представител на Община 

Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област 

Силистра на 19.01.2017г. 

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

Янка Господинова – В Община Алфатар е получено писмо с Изх.№АВК-02-

91/19.12.2016г. на Областния управител на Област Силистра и Председател на Асоциацията по 

ВиК Силистра, на основание чл.198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл.10, ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, с което свиква извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 19.01.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Областна 

администрация – Силистра. 

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

Янка Господинова – Предлагам да направим едно допълнение към решението като 

добавим заместник, който в мое отсъствие да ме замести - Председателя на ОбС. 

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 преминем към гласуване. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за водите, 

предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №180 

 

 1.Определя г-жа Янка Стоянова Господинова – кмет на Община Алфатар за представител 

на Община Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Силистра на 19.01.2017г., , а в нейно отсъствие 

г-жа Елис Талят – председател на ОбС Алфатар. 

 2.Възлага на представителя на Община Алфатар в извънредното заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК - Силистра да участва в обсъждане и да съгласува Бизнес план 

на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Силистра за следващия регулаторен 

период – 01.01.2017г.-31.12.2021г. 

 

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 
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 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно приемане на Общински календар за по 

важните културно-исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

 

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

Алфатар. 

 

 Янка Господинова – Общинският календар за по-важните културно-исторически прояви 

и събития през 2017 година в Община Алфатар е изготвен по предложение на осемте читалища. 

Календарът обхваща празнично-обредната дейност на населените места, влизащи в състава на 

общината.В него са включени културни прояви с национално, регионално и местно участие. Ако 

съм пропуснала или искате да допълните нещо? 

 

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

Минка Стоянова – Много наситен календар, дано да се изпълни. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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. 

 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.12 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №181 

 

1. Приема Общински календар за по-важните културно-исторически прояви и събития 

през 2017 година в Община Алфатар; 

2. Възлага на читалищните настоятелства на осемте читалища на територията на Общи-

ната да: 

2.1. Организират и реализират културно-историческите събития и прояви от календара; 

2.2. Разработват и кандидатстват с проекти пред донори за осигуряване на допълнително 

финансиране на културни и други дейности в Общината. 

3. Задължава председателите на читалищните настоятелства в срок до 15.12.2017г. да 

представят на Кмета на Община Алфатар отчет по изпълнение на календара по дейности, както 

и изразходваните средства за обезпечаването им. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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 ТОЧКА ДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

  

 Елис Талят – В деловодството на ОбС Алфатар няма постъпили заявления.  

 

  

  

     Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 15:00  часа. 

 

 

 

         


