
 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

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. 
 

 

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   

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

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. 



 

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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

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

септември на 2019г. 
 

        На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Алфатар, Общински съвет - Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 455 

1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието юли – 

август – септември на 2019г. 
 

 

 

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   

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

 
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. 
 

      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, Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в 

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

 

          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, Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

                                                                            

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

 
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. 

 

      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, Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

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

2019г. 

 

       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, 

Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

 

 

 

 



 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

 
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. 

 

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

Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 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 № 052/26.07.2019 г. 

 

 
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. 

 

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

Общински съвет – Алфатар взе 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   

 

 

 

 


