
 
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 № 012/25.08.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

- 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 мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г., която да стане точка 9 в дневния ред. 

 

- 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 мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г., която да стане точка 10  в дневния ред. 

 

- Докладна записка относно промяна на учредено право на ползване върху 

поземлен имот №000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището 

на с.Цар Асен, община Алфатар, която да стане точка 11 в дневния ред. 

 

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 № 012/25.08.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.  Докладна записка с Вх. № 348 относно: Актуализиране на Общински 

план за развитие на Община Алфатар 2014 – 2020 г. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община 

Алфатар 

2. Докладна записка Вх. № 349 относно: Закупуване на GPS приемник за 

идентификация /очертаване/ на имоти – общинска собственост. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община 

Алфатар 

3. Докладна записка с Вх. № 350 относно: Закупуване на оборудване за 

издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, 

добита от извън горски фонд на общината. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Докладна записка с Вх. № 346 относно : Касово изпълнение на бюджета на 

Община Алфатар към 30.06.2016г. 

                                                                           Докладва: Кмет на Община 

Алфатар 

5. Докладна записка с Вх. № 351 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 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Докладна записка с Вх. № 352 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 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Докладна записка с Вх. № 353 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 – 2020 г. 



Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Докладна записка с Вх. № 354 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 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

9. 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 мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.   

                      Докладва: Кмет на община Алфатар 

10.  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 мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.  

                     Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Докладна записка относно промяна на учредено право на ползване върху 

поземлен имот №000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в 

землището на с.Цар Асен, община Алфатар. 

                      Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. 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 № 012/25.08.2016 г. 

 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Актуализиране на Общински план за развитие на Община Алфатар 

2014 - 2020г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.38 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 121 
 

1. Актуализира Общински пан за развитие на Община Алфатар 2014-2020 г.  

(Приложение 1). 

 
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 № 012/25.08.2016 г. 

 

 
ТОЧКА ВТОРА: Закупуване на GPS приемник за идентификация  /очертаване/ на 

имоти – общинска собственост. 
 

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

финанси и чл.51 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, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

 1. Дава съгласие да бъде закупен ръчен GPS приемник – 1 бр. с доживотно  

обновяване на картите и външна антена на стойност до 900,00 лв. 

 2. Разходът на средствата да бъде извършен от получени приходи от наем на 

общински пътища, мери и пасища. 

 3. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на 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 

 

 

 

                                                                      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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Закупуване на оборудване за издаване на електронни превозни 

билети за транспортиране на дървесина, добита от извън горски фонд на общината. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.211 от Закона за горите, 

чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.51 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, Общински съвет 

Алфатар взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

 1. Дава съгласие да бъдат закупени мобилни устройства – таблети и безжични 

принтери за издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, 

добита от извън горски фонд на стойност до 2000,00 лв. 

 2. Разходът на средствата да бъде извършен от получени приходи от общински 

гори. 

 3. Възлага на  кмета на общината дейностите по изпълнението на 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 

 

 

 

                                                                      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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Касово изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 

30.06.2016г. 

 

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 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 № 124 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2016 г. по прихода и разхода по 

функции, както следва: 

 По прихода  3 287 834 лв./ разпределен по параграфи съгласно Табл.1, 

Табл.2 и Приложение 1/ 

 По разхода 3 287 834 лв./ разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение 2/ 

 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.на Община  

Алфатар, както следва: 

 По прихода  1 066 165 лв. /разпределен по параграфи съгласно  Табл.2 и 

Приложение 1  / 

 По разхода 1 066 165 лв. / разпределен по функции и параграфи съгласно 

Табл.3 и Приложение 2 / 

 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2016 г. в размер на 12 085 

лв.  съгласно Приложение №3.  

 

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

към 30.06.2016 г. / съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва: 

 По прихода  162 442  лв. 

 По разхода  162 442 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 

 

                                                                         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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: 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 мащаб 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  

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  с проект „Модернизиране и 

изграждане на уличното осветление със светодиоден източник в Община 

Алфатар”. 
2. Определя като приоритетен проект „Модернизиране и изграждане на 

уличното осветление със светодиоден източник в Община Алфатар”, в 

съответствие с ПРИОРИТЕТ 7.Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена 

свързаност и достъпност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране 

на техническата инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.3. 

Доизграждане, реконструкция  и изграждане на улично осветление  в населените места 

на територията на община Алфатар от Общинския план за развитие на община Алфатар 

за периода 2014 – 2020 г. 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община 

Алфатар с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

4. 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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: 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 мащаб инфраструктура” 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  с проект „Рехабилитация  и 

реконструкция на четвъртокласно общинска пътна мрежа в Община Алфатар”. 
2. Определя като приоритетен проект „Рехабилитация  и реконструкция на 

четвъртокласно общинска пътна мрежа в Община Алфатар”, в съответствие с 

ПРИОРИТЕТ 7. Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и 

достъпност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на 

техническата инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.1. 

Доизграждане, развитие и модернизация на пътна инфраструктура от Общинския план 

за развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община 

Алфатар с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

4. 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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: 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 мащаб инфраструктура” 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  с проект „Рехабилитация  и 

реконструкция на улична мрежа в гр.Алфатар”. 
2. Определя като приоритетен проект „Рехабилитация  и реконструкция на 

улична мрежа в гр.Алфатар”, в съответствие с ПРИОРИТЕТ 7. Развитие на 

съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; СПЕЦИФИЧНА 

ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура за 

подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.1. Доизграждане, развитие и 

модернизация на пътна инфраструктура от Общинския план за развитие на община 

Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община 

Алфатар с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

4. 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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: 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 мащаб инфраструктура” 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  с проект „Реконструкция на 

улични водопроводи в гр.Алфатар, с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”. 
2. Определя като приоритетен проект „Реконструкция на улични 

водопроводи в гр.Алфатар, с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”, в съответствие 

с ПРИОРИТЕТ 7. Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и 

достъпност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на 

техническата инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.2. 

Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и 

канализационна мрежа, ефективно използване и управление на снабдителната 

инфраструктура, свързана с добиване и доставяне на вода от Общинския план за 

развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община 

Алфатар с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

4. 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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: 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 мащаб инфраструктура” 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 129 

 

1. Народно читалище „Йордан Йовков – 1894г.”  да кандидатства за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

„Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище „Йордан Йовков – 1894г.”. 

 

2. Определя като приоритетен проект „Ремонт на читалищна сграда на 

Народно читалище „Йордан Йовков – 1894г.””, в съответствие с ПРИОРИТЕТ 5. 

Разработване и утвърждаване на нови типове  младежки, спортни и културни дейности 

за обогатяване живота на местното население и запазване на културната идентичност; 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.4. Финансова осигуреност  на местните културни институти. 

Мярка 5.4.1. Използване на възможностите  на оперативните програми и други такива 

като механизъм за допълнително финансиране на културните институции.  Дейност 

5.4.1.1.  Разработване и кандидатстване с проекти за финансиране на народните 

читалища. ПРИОРИТЕТ 8. Опазване на околната среда и подобряване на енергийната 

ефективност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 8.1. Въвеждане на механизми за стимулиране на 

енергийната ефективност на промишлени и битови сгради, и съхранение и преработка 

на отпадъците с цел опазване на околната среда. Мярка 8.1.2. Подобряване на 

енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници; Дейност 8.1.2.2.  Саниране на сгради, подмяна на дограма, покривна 

изолация от Общински план за развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на Народно 

читалище „Йордан Йовков – 1894г.” гр.Алфатар с проекта по подмярка 7.2 

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

по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

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

 

4. 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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕСЕТА: 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 мащаб 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  

 

РЕШЕНИЕ № 130 

 

1. Народно читалище „Пробуда – 1910г.”  с. Алеково да кандидатства за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

„Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище „Пробуда – 1910г.”  с. 

Алеково и изграждане на рампа за инвалиди”. 

 

2. Определя като приоритетен проект „Ремонт на читалищна сграда на 

Народно читалище „Пробуда – 1910г.”  с. Алеково и изграждане на рампа за 

инвалиди”, в съответствие с ПРИОРИТЕТ 5. Разработване и утвърждаване на нови 

типове  младежки, спортни и културни дейности за обогатяване живота на местното 

население и запазване на културната идентичност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.4. 

Финансова осигуреност  на местните културни институти. Мярка 5.4.1. Използване на 

възможностите  на оперативните програми и други такива като механизъм за 

допълнително финансиране на културните институции.  Дейност 5.4.1.1.  Разработване 

и кандидатстване с проекти за финансиране на народните читалища. ПРИОРИТЕТ 8. 

Опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност; 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 8.1. Въвеждане на механизми за стимулиране на енергийната 

ефективност на промишлени и битови сгради, и съхранение и преработка на 

отпадъците с цел опазване на околната среда. Мярка 8.1.2. Подобряване на 

енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници; Дейност 8.1.2.2.  Саниране на сгради, подмяна на дограма, покривна 

изолация от Общински план за развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички 

необходими фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на Народно 

читалище „Пробуда – 1910г.” с. Алеково с проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

 

            4.   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 № 012/25.08.2016 г. 
 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Промяна на учредено право на ползване върху 

поземлен имот №000156, НТП: пасище, мера в местността „Челебии”, в землището на 

с.Цар Асен, община Алфатар. 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

1. Отменя решение № 64 от протокол №005/26.02.2016г. на ОбС Алфатар за 

възмездно право на ползване на част от поземлен имот №000156 – публична общинска 

собственост в местност „ЧЕЛЕБИИ” в землището на с.Цар Асен, в размер на 2,000  

/дка/  за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 години. 

2. Учредява на Йеняр Мюрфел Сали – жител на с.Чуковец, ул.първа №13 

възмездно право на ползване на част от поземлен имот  №000156 – публична общинска 

собственост в местността „Челебии” в землището на с.Цар Асен, в размер на 2,000 /два/ 

дка за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 години. 

3. Размерът на годишния наем да бъде съгласно чл.30, ал.1, т.3 от Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

Община Алфатар, приета с Решение №165 по протокол №21/25.01.2013г. на Общински 

съвет Алфатар. 

4. Задължава кмета на Община Алфатар да определи местонахождението на 

място за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот №000156 и достъп до имота. 

5. Разходите за обособяване на парцела като отделен поземлен имот и въводът 

във владение да са за сметка на бюджета на Община Алфатар. 

            6. Задължава кмета на Община Алфатар да сключи договор за ползване. 

 

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/ 
 


