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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 №016 

от 30.11.2016г. 

 Днес, 30.11.2016г. от 15:00 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”,  г-жа Красимира Колева- ст.експ."ЗН, ОМП, ССИ", 

кметове и кметски наместници, директорите на НУ „ Отец Паисий“ г-н Юлиян Драгнев и ОУ 

„Христо Ботев“ г-жа Янка Жекова. 

 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 №15/25.11.2016г. съм свикала 

днешното заседание.  

Имаме 6 нови допълнителни докладни записки: 

1.  Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за 

кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на 

ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община 

Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с 

Вх.№2106/22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен 

списък на имотите, съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

2.  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем 

за авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл обяд за 

гражданите на Община Алфатар”.   

3.  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем 

за авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Независим живот за 

гражданите на Община Алфатар”. 

4. Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за 

телекомуникационни услуги за срок до 10 десет години. 

5. Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните имоти от 

общински поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се отдават 

под наем до 30.09.2017г. 

6.  Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните имоти от общински 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс. 
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 Елис Талят - Становището на ПК е да включим допълнителните докладни в дневния 

ред, по следния ред: 

 Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за 

кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на 

ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община 

Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с 

Вх.№2106/22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен 

списък на имотите, съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,  да стане т.5. 

 Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл обяд за 

гражданите на Община Алфатар”,  да стане т.6.   

 Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Независим живот за 

гражданите на Община Алфатар”,  да стане т.7. 

 Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за 

телекомуникационни услуги за срок до 10 десет години,  да стане т.8. 

 Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните имоти от общински 

поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се отдават под наем до 

30.09.2017г.,  да стане  т.9 

 Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните имоти от общински 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс,  да стане т.10. 

 

Елис Талят – Да гласуваме да включим ли допълнителните докладни 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №159 

Включва в дневния ред следните докладни записки: 

Т.5 Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за кв.15, 

16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на ул.”Четвърта” 

в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община Алфатар одобрен 

със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с Вх.№2106/22.11.2016год. от 

Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен списък на имотите, съгласно 

чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

Т.6 Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл обяд за 

гражданите на Община Алфатар”.   

Т.7 Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Независим живот за 

гражданите на Община Алфатар”. 

Т.8 Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за телекомуникационни 

услуги за срок до 10 десет години. 

Т.9 Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните имоти от общински 

поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се отдават под наем до 

30.09.2017г.  
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Т. 10 Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните имоти от общински 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс.  

 

 

 Елис Талят – Да гласуваме целия дневен ред 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно промяна в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. 

 2. Докладна записка относно закупуване на система за кадастър на населени места MKAD 

for WINDOWS за Техническа служба и Общинска собственост. 

 3.Докладна записка относно предоставяне под наем на магазин за хранителни стоки и 

стоки за бита за срок до 10 години. 

            4. Докладна записка относно искане за предоставяне на ученически стол в ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар и автомобили за извършване на социални услуги. 

5.  Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за 

кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на 

ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община 

Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с 

Вх.№2106/22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен 

списък на имотите, съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

6. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл обяд за 

гражданите на Община Алфатар”.   

7. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Независим живот за 

гражданите на Община Алфатар”. 

8. Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за 

телекомуникационни услуги за срок до 10 десет години. 

9. Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните имоти от 

общински поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се отдават 

под наем до 30.09.2017г. 

10. Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните имоти от 

общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс.  

11. 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно промяна в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. 
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 2. Докладна записка относно закупуване на система за кадастър на населени места MKAD 

for WINDOWS за Техническа служба и Общинска собственост. 

 3.Докладна записка относно предоставяне под наем на магазин за хранителни стоки и 

стоки за бита за срок до 10 години. 

            4. Докладна записка относно искане за предоставяне на ученически стол в ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар и автомобили за извършване на социални услуги. 

5.  Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за 

кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна трасето на 

ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, община 

Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с 

Вх.№2106/22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен 

списък на имотите, съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

6. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл обяд за 

гражданите на Община Алфатар”.   

7. Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем за 

авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Независим живот за 

гражданите на Община Алфатар”. 

8. Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за 

телекомуникационни услуги за срок до 10 десет години. 

9. Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните имоти от 

общински поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се отдават 

под наем до 30.09.2017г. 

10. Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните имоти от 

общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс.  

            11. Въпроси. Заявления. Изказвания и др 

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Промяна в Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. 

 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова - Във връзка с промени на действащата нормативна уредба, 

разкриване на нови и необходимостта от актуализация на предоставяните услуги от общината, е 

налице необходимост от допълване и актуализация на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. Идеята е да отмените  

Глава ІІ, Раздел ІV, чл. 26 - Такси за технически услуги, съгласно приложение № 1 и да  

приемете нови такси за технически услуги съгласно приложените документи. 

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

Радка Желева – Съобразили ли сте се с наредбата за проектиране? По т.20 Одобряване 

на инвестиционни проекти с оценка на ЕСУТ таксата за услугата частни пътища, улици от 

второстепенната улична мрежа е много висока.  

  

Надка Гаджева – Да съобразили сме се с наредбата. Таксата за тази услуга е за линеен 

метър. 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат 

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

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

реформа и земеделие – За.  

 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. 2 от ЗМСМА се предлага Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е №161 

1. Отменя в Глава ІІ, Раздел ІV, чл. 26 - Такси за технически услуги, съгласно приложение № 1 и приема Такси за технически 

услуги, както следва: 

 

№ по ред 

    

Услуга 
Срок за пре-

доставяне 
Такса/лв. 

1 Издаване на скица за недвижим имот                                 
7 дни                

1 ден      

10.00                        20.00     

2 
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване  

по чл. 140 от ЗУТ                           14 дни 
  

2.1 за жилищни сгради   20.00 

2.2 за стопански и обществени функции   30.00 

3 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти 30 дни   

3.1 за жилищни сгради-ново строителство   50.00 

  пристройки и реконструкция със смяна на конструктивна система   40.00 

3.2 за нежилищни сгради, пристройки, надстройки   40.00 

3.3 за производствени сгради-ново строителство   100.00 

  за преустройства и реконструкция без промяна на констр. система   50.00 

  за преустройства и реконструкция с промяна на констр. система   80.00 

3.4 за идеен проект   30.00 

3.5 
пресъгласуване и преодобряване 

  
50% от  таксата за одобря-

ване  



 7 

3.6 за самостоятелни конструктивни проекти   20.00 

3.7 за самостоятелни инсталационни проекти - за всеки вид поотделно   100.00 

3.8 за инженерни съоръжения   50.00 

3.9 одобряване комплексни проекти   100.00 

3.10 за разглеждане в ЕС   20.00 

4 Издаване на разрешение за строеж 7 дни   

4.1 
за жилищни сгради-ново строителство 

  
2.00 лв/кв. м. РЗП, но не 

по-малко от 250.00 лв 

  
пристройки и реконструкция без смяна на конструктивна система 

  
1.00 лв/кв. м. от РЗП, но не 

по-малко от 80 лв  

4.2 за нежилищни сгради, пристройки, надстройки-ново строителство   50.00 

  
реконструкция със смяна конструктивната система 

  
1.50 лв/кв. м. от РЗП, но не 

по-малко от 80 лв  

4.3 
за производствени сгради-ново строителство 

  
0,50 лв/кв. м. РЗП, но не 

по-малко от 350.00 лв 

  
пристройки и реконструкция със смяна на конструктивна система 

  
2.00 лв/кв. м. от РЗП, но не 

по-малко от 140 лв  

4.4 за идеен проект   50.00 

4.5 за самостоятелни конструктивни проекти   50.00 

4.6 за самостоятелни инсталационни проекти - за всеки вид поотделно   150.00 

4.7 за инженерни съоръжения   150.00  

4.8 за трафопостове и ел. уредби   150.00 на брой 

4.9 за приемно-предавателни станции    200.00 

4.10 за водоснабдителни съоръжения   1.00 лв/куб. м. 

4.11 за пречиствателни съоръжения   1.50 лв./куб. м. 



 8 

4.12 
линейни обекти 

  
1.00 лв./л.м, не по-малко от 

30.00 лв. 

4.13 
одобряване комплексни проекти /чл.150, ал.4 от ЗУТ/ 

  
Стойността на РС увеличе-

на с 30%   

4.14 
за изграждане на фотоволтаични системи 

  
400 лв. на дка за активна 

площ 

4.15 за паркове от ветрогенератори   15 000 лв. за брой 

4.16 за площадки за съхранение на газ, вода, ел. енергия и др. /площни обекти/   10.00 лв/кв. м. 

  
презаверка на Разрешение за строеж, когато е загубило действието си 

/чл.153, ал.4 от ЗУТ/ 
  

50% от таксата за издаване 

на РС   

4.17 
Издаване на разрешение за строеж за обекти без обдобряване на про-

екти 
  

50.00 

5 Издаване на протоколи за етап от строителството 14 дни   

5.1 
за жилищни сгради 

  
0.05/ кв. м., но не по-малко 

от 20.00 лв  

5.2 
сгради с обществено и производствено предназначение 

  
0.10/ кв. м., но не по-малко 

от 30.00 лв  

5.3 за строежи от инженерната инфраструктура   20.00  

6 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти  10 дни   

6.1 за обекти от ІV категория     

6.1.1 за обществен-обслужващи сгради   100.00 

6.1.2 за жилищни сгради   75.00 

5.2 за обекти от V категория     

6.2.1 за обществен-обслужващи сгради   50.00 

6.2.2 за жилищни сгради   30.00 

7 

Констативен протокол за установяване съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по от-

ношение на застрояването 

7 дни 
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7.1 за строежи от ІV категория   100.00 

7.2 за строежи от V категория   50.00 

8 
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документа-

ция 
10 дни 

30% от таксата по т. 6 

9 Удостоверение за търпимост на обектите съгл. § 16 от ЗУТ 14 дни   

9.1 за жилищни сгради   50.00 

9.2 за сгради с обществена функция и производствена дейност   100.00 

10 
Освидетелстване на сгради негодни за ползване или застрашени от 

самосрутване 10 дни 
20.00 

  за изготвяне на протокол от комисия   10.00 

  издаване на удостоверение за заличаване на сграда   20.00 

11 Разрешение за поставяне на ВПО 25 дни   

11.1 за разглеждане в ЕС   10.00 

11.2 
за площни обекти 

  
10.00 лв/кв. м., но не пове-

че от 100.00 лв 

11.3 
за линейни обекти 

  
5.00 лв/л. м. но не повече 

от 100.00 лв 

11.4 
за обемни обекти 

  
10.00 лв/куб. м. но не пове-

че от 100.00 лв 

12 Одобряване ПУП 14 дни   

12.1 за разглеждане в ЕС   10.00 

12.2 за 1 имот    10.00 

12.3 за имот повече от 1 имот   30.00 

12.4 за производствени зони   30.00 

12.5 допускане и становище за изработване на ПУП   10.00 лв. за имот 

16 Отразяване на кадастрална грешка и попълване на кадастрален 30 дни   
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план 

13.1 за скици на един имот   10.00 

13.2 
за скици на повече от 1 един имот 

  
по 5.00 лв за всеки имот 

след първия 

13.3 за разглеждане в ЕС   10.00 

14 

Одобряване на регулационно изменение /РИ/ с нотариално заверени 

декларации 30 дни 

  

14.1 за разглеждане в ЕС   10.00 

14.2 за скица-извлечение от кадастрален план   10.00 

15 Одобряване регулационно изменение /РИ/ 7 дни   

15.1 за РИ за поземлен имот до 5 дка   10.00 

15.2 за РИ за поземлен имот над 5 дка   30.00 

15.3 за производствени зони   30.00 

16 Удостоверения за факти и обстоятелства 7 дни 20.00 

17 Заверка на преписи и скици 3 дни   

17.1 за преписи от документи   1.50 лв/на страница 

17.2 презаверка на скица 1 ден 2.00 

18 Презаверка на визи 7 дни 50% от т.2  

19 Изготвяне на заповед за преминаване през чужд имот 10 дни 10.00 

20 Одобряване на инвестиционни проекти с оценка от ЕСУТ 30 дни   

20.1 за обекти от ІV категория     

  
частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и 

съоръженията към тях 
  

10.00 лв/м, но не повече от 

1000 лв 
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жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на 

инж. инфраструктура към тях с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или с капа-

цитет от 100 до 200 места за посетители 

  

100.00 

  

смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инж. 

инфраструктура към тях с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет 

от 100 до 200 места за посетители 

  

150.00 

  
сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 

кв. м. с капацитет от 100 до 200 места за посетители   
200.00 

  
производствени сгради и съоръжения към тях с капацитет от 50 и по-

вече работни места 
  

100.00 

  паркове, градини и озеленени площи до 1 хка   50.00 

  
реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна предназначени-

ето на строежите от тази категория 
  

80.00 

20.2 за обекти от V категория     

  жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради   50.00 

  
сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000  кв. м. 

или с капацитет до 100 места за посетители   
100.00 

  
производствени сгради и съоръжения към тях с капацитет до 50 ра-

ботни места   
100.00 

  строежи и допълващо застрояване, извън тези по VІ категория   50.00 

  
реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна предназначени-

ето на строежите от тази категория 
  

50.00 

  електронни съобщителни мрежи и съоръжения   100.00 

20.3 За обекти от VІ категория     

  строежи по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 от ЗУТ   30.00 

20.4 
за изграждане на фотоволтаични системи и паркове от ветрогенера-

тори 
  

200.00 

21 Регистрация на паспорти     
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21.1 за жилищни сгради   10.00 

21.2 за производствени и обществени сгради   20.00 

22 Становище за обособяване на летни градини/площадки 30 дни   

  за разглеждане в ЕС   10.00 

  за изготвяне на становище   15.00 

23 
Такса за издаване на разрешение за депониране и транспортиране на 

земни маси 
  

5.00 лв/бр. 

24 
Допускане за изработване на ПУП за изграждане на фотоволтаични 

системи и паркове от ветрогенератори   
  

24.1 в урбанизирани територии   70.00 

24.2 извън урбанизирани територии    150.00 

25 
Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП за изграждане на фо-

товолтаични системи и паркове от ветрогенератори 
  

  

25.1 в урбанизирани територии   150.00 

25.2 извън урбанизирани територии    250.00 

 

 

 
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 ВТОРА: Докладна записка относно : закупуване на система за кадастър на 

населени места MKAD for WINDOWS за Техническа служба и Общинска собственост. 

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

 Янка Господинова – Във връзка с необходимост от нормална работа за качествено и 

бързо обслужване на гражданите е необходимо закупуване на софтуерен продукт MKAD for 

WINDOWS. Програмната система MKAD for WINDOWS е предназначена за създаване и 

поддържане на цифрови модели на кадастрални карти, както и за издаване на документи при 

административно обслужване от техническа служба на общината - скици, разрешения и други. 

 

 Красимира Колева – системата за кадастър на населени места MKAD for WINDOWS  е 

за две работни места /Техническа служба и Общинска собственост/, която ще оптимизира 

работата на служителите. 

 

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

  Радка Желева – Подкрепям искането ще улесни работата на служителите. 

 Янка Господинова – Ще съобразим услугите да се извършват в  Община Алфатар. 

            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. 8 от ЗМСМА се предлага ОбС да вземе следното: 

 

  РЕШЕНИЕ №162 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 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 на Община Алфатар. 

 

1. Дава съгласие да бъде закупена системата за кадастър на населени места MKAD for 

WINDOWS за две работни места /Техническа служба и Общинска собственост/ на стойност  

до 3 200,00 лв. 

2. Разходът за средствата да бъде извършен от получени приходи от технически услуги. 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно предоставяне под наем на магазин за 

хранителни стоки и стоки за бита за срок до 10 години. 

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

Янка Господинова – В община Алфатар постъпи Заявление от Недялка Жекова Иванова, 

управител на фирма „Жизел-Нели” ЕООД, с искане за ползване под наем на имот частна 

общинска собственост. Договорът за наем на имот №9/13.10.2006г. изтече на 13.10.2016 г, 

сключен със съпруга й. Приложен е акт №28 за общинска собственост и вие трябва да вземете 

решение да се проведе търг с явно или тайно наддаване  за срок от 10 г. 

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

Минка Стоянова – Има ли други желаещи? 

Сезгин Али – Предлагам явно наддаване и срок от 10г. 

Иван Василков – Маркираме срок от 10г. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

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

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

реформа и земеделие – За. 

 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. 

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

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

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

туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство – Приема. 

 

           Елис Талят – Предложение от Сезгин Али за провеждане на търг с явно наддаване и срок 

от 10 години. 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 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Зачитам основанието и решението: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост (НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по 

протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г. 

 Предлага се  Общински съвет Алфатар да вземе следното : 

РЕШЕНИЕ №163 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2016г.”, приета с Решение №42, по протокол 

№4/25.01.2016г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 

концесия”  
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№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Масивна едноетажна сграда с ЗП от 126  кв.м.,гр. Алфатар ул. „Александър Стамболийски” № 

27,  /АОС(ч) №28/21.08.1997г./ 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на Масивна 

едноетажна сграда с ЗП от 126  кв.м.,гр. Алфатар ул. „Александър Стамболийски” № 27,  

/АОС(ч) №28/21.08.1997г./, за срок от 10 години. 

  

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 ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно искане за предоставяне на ученически 

стол в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар и автомобили за извършване на социални услуги. 

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

          Янка Господинова – В община Алфатар е получена молба от ЕТ „Лъчезар Данков” с 

искане на разрешение за предоставяне на социални услуги на територията на Община Алфатар 

за период от 5 години. С искане за предоставяне на безвъзмездно право на ползване от 5 години 

на общинско движимо и недвижимо имущество: ученически стол и два автомобила. Обявен е 

конкурс и разрешение за предоставяне на социални услуги ще бъде издадено на физическо или 

юридическо лице , което спечели конкурса. ЕТ „Лъчезар Данков” е едноличен търговец, поради 

което не отговаря на условията за безвъзмездно предоставяне на горепосочения имот, не е 

организация или юридическо лице на бюджетна издръжка.  

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

         Живка Великова – Има ли друг кандидат за конкурса? 

         Красимира Колева – Има процедурно време. Трябва да има публичност. 

         Желяна Донева – Първа процедура е конкурс. След това ще се проведе търг. 

         Радка Желева – В докладната пише за срок от 3 години, а иска е за 5 години. Каква ще е 

процедурата, ако е един кандидат? 

         Янка Господинова – Това е за самата услуга, за самата сграда. 

         Иван Василков – Ако спечели конкурса не става ли част от бюджетната издръжка? 

         Янка Господинова – Не става част от бюджетната издръжка. 

         Иван Василков – Молбата е за безвъзмездно предоставяне и за срок от 5 години. Нека да 

видим какво ще стане на конкурса. Предлагам докладната записка да остане за разглеждане за 

следващо заседание. 

         Елис талят – Предложение от Иван Василков докладната записка да остане за разглеждане 

на следващо заседание. 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 
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 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Становище на ПК. 

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – Да остане 

за следващо заседание. 

      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 – 

Да остане за следващо заседание. 

 

Предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №164 

        Докладна записка относно „Искане за предоставяне на ученически стол в ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар и автомобили за извършване на социални услуги” остава за разглеждане на 

следващо заседание на Общински съвет 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

          ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно изменение на кадастрален план и изменение на 

ПУП- ПР за кв.15, 16 и 17, за УПИ№І-64 и УПИ№ХІ-64  по плана на с.Чуковец и промяна 

трасето на ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от регулационния план на с.Чуковец, 

община Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление с 

Вх.№2106/22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман и приложен 

списък на имотите, съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. 

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

 Янка Господинова - В Община Алфатар е постъпило Заявление от Севдалин Валериев 

Валериев и Вадет Ваит Сюлейман за издаване на разрешение за изменение на Подробен 

устройствен план- План за регулация/ПУП-ПР/ и промяна трасето на ул.”Четвърта”/изменение 

на уличната регулация в участъка от ос.т.21 до ос.т.23 от плана на с.Чуковец  гр.Алфатар, 

одобрен със Заповед №847/27.12.1979год. Представени са предварителни договори за 

прехвърляне на собственост върху недвижим имот съгласно изискванията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.  

 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. 

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. 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам 

Общински съвет  Алфатар да вземе следното  

РЕШЕНИЕ №165 

 1. Приема Изменение на ПУП- ПР за кв.15, кв.16 и кв.17 за УПИ №І-64 и УПИ №ХІ-64 и 

изменение на уличната регулация на ул.”Четвърта” в участъка от ос.т.21 до ос.т.23  от плана на 

с.Чуковец, община Алфатар, одобрен със Заповед №847/27.12.1979год., по постъпило Заявление 

с Вх.№2106 от 22.11.2016год. от Севдалин Валериев Валериев и Вадет Ваит Сюлейман, 

съгласно приложената Скица- предложение. 

 2.Възлага на Кмета на община Алфатар организацията и контрола по изпълнението на 

процедурата по изработването и одобряването на ПУП- План за регулация и Изменение на 

уличната регулация от от ос.т.21 до ос.т.23  от плана на с.Чуковец, община Алфатар, одобрен 

със Заповед №847/27.12.1979год., съгласно приложената Скица- предложение. 

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 даване съгласие за отпускане на временен 

безлихвен заем за авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект „Топъл 

обяд за гражданите на Община Алфатар”.             

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

Общна Алфатар. 

 Янка Господинова – С цел нормално приключване  на бюджетната година и изпълнение 

на дейностите  по проекта е необходимо от бюджета на общината да бъдат осигурени по 

сметката за средства от ЕС на общината, средства за разплащане на  извършените разходи от 

изпълнителя по договора за м.ноември (които ще бъдат преведени в 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 –

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. 

   

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

публичните финанси, чл.54, ал.3,т.2 и ал.4 от Наредбата условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане  на  общинския бюджет  на Община Алфатар, предлагам  Общински 

съвет да вземе следното: 
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РЕШЕНИЕ №166 

 

 1. Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем за 2016г. в  размер на   

73 000,00 лв. от общинския бюджет по сметката за средства от ЕС, ОП ”Развитие на човешките 

ресурси” за  авансово финансиране на разходите за реализиране на дейностите по проект „Топъл 

обяд за гражданите на община Алфатар”. 

 2.Средствата за временния безлихвен заем да бъдат осигурени от получените приходи от 

наем на общински пътища, общински мери и пасища.  

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

бюджета на общината за 2016г., свързана с  изпълнение на т.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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на временен 

безлихвен заем за авансово  финансиране на разходи свързани с изпълнението на проект 

„Независим живот за гражданите на Община Алфатар”. 

            Елис Талят – Давам думата на кмета на Община Алфатар. 

Янка Господинова – С цел нормално приключване  на бюджетната година и изпълнение 

на дейностите  по проекта е необходимо от бюджета на общината да бъдат осигурени по 

сметката за средства от ЕС на общината, средства за възнаграждения и осигуровки за м.ноември 

и средства за окончателно плащане по договора за доставка на транспортното средство. 

Елис Талят – Въпроси, мнения, 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.10 от ЗМСМА,  чл. 104, ал.1, т.5 и ал.4 от Закона за 

публичните финанси, чл.54, ал.3,т.2 и ал.4 от Наредбата условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане  на  общинския бюджет  на Община Алфатар, предлагам  Общински 

съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №167 

 

 1.Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем за 2016г. в  размер на   

80 000,00 лв. от общинския бюджет по сметката за средства от ЕС, ОП ”Развитие на човешките 

ресурси” за  авансово финансиране на разходите за ФРЗ и осигуровки за м.октомври и ноември, 

за окончателно плащане по договора за доставка на транспортното средство и за други текущи 

разходи по проект „Независим живот за гражданите на община Алфатар”. 



 19 

 2.Дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем  в  размер на 20 000,00лв. през 

2017г. от общинския бюджет по сметката за средства от ЕС, ОП ”Развитие на човешките 

ресурси”,  за  авансово финансиране на разходите за ФРЗ и осигуровки и други текущи разходи 

по проект „Независим живот за гражданите на община Алфатар”. 

 3.Средствата за временния безлихвен заем да бъдат осигурени от получените приходи от 

наем на общински пътища, общински мери и пасища.  

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

бюджета на общината за 2016г., свързана с  изпълнение на т.1. 

 5.Възлага на кмета на община Алфатар да планира необходимият финансов ресурс  по 

бюджета на общината за 2017г. във връзка  с  изпълнение на т.2. 

 

 

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 ОСМА: Докладна записка относно предоставяне под наем на две помещения за 

телекомуникационни услуги за срок до 10 десет години. 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова. 

Янка Господинова – В община Алфатар постъпи Заявление от „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД с искане за ползване под наем на имот частна общинска 

собственост. На база на вашето решение ще издам заповед за сключване на  договор. 

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

 Живка Великова – Предлагам  предоставянето под наем на помещенията да е за срок от 

10г. 

 Радка Желева – Съгласни сме срока да е от 10г. 

            Елис Талят - Предложение от Живка Великова за предоставяне под наем на две 

помещения за телекомуникационни услуги за срок от 10 години. 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 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

Елис Талят – Становище на ПК. 

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. 
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 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.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.2, т.3 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост (НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по 

протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г. 

Предлагам на Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №168 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 10 ( десет) години, на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, с адрес на управление  гр.София, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе” №115И, представлявана от Бернар Жан Люк Москени – главен 

изпълнителен директор. 

 Две помещения на две нива с обща полезна площ от 91 кв.м., намиращи се на първи етаж 

от Административна сграда с пл.№ 1492 находяща се в гр.Алфатар, ул. ”Йордан Петров” № 6, 

АОС № 78/11.07.2001г. 

 2.Възлага на Кмета на община Алфатар да издаде заповед, сключи договор и предаде 

имота. 

 

                       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 ДЕВЕТА: Докладна записка относно актуализиране на списъка на свободните 

имоти от общински поземлен фонд „Пасища и мери” и на маломерни имоти, които могат да се 

отдават под наем до 30.09.2017г. 

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

Янка Господинова – В община Алфатар постъпиха 3 бр. заявления за частичен отказ за 

ползване на пасища по 5-годишни договори с правоимащи животновъди. На основание чл.18 от 

посочените договори с животновъдите, по тяхно искане са изготвени анекси към договорите. 

Към настоящия момент посочените пасища са свободни и могат да бъдат отдавани под наем със 

срок на ползване до 30.09.2017г. 

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 –

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. 
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 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ, глава десета от ППЗСПЗЗ, Наредба за 

стопанисване, управление и спазване на договорните задължения на земеделски имоти от 

общински фонд ”Пасища и мери, предлагам на Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №169 

 

 1.Одобрява актуализиран списък на имотите от общинския поземлен фонд „Пасища и 

мери”, съгласно Приложение № 1, които могат да се отдават на търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, със 

срок на ползване до 30.09.2017г. 

 2.Одобрява актуализиран списък на маломерните имоти от общинския поземлен фонд 

„Пасища и мери”, съгласно Приложение № 2, които могат да се отдават без търг или конкурс на 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ със срок на ползване до 30.09.2017г. 

 

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 ДЕСЕТА: Докладна записка относно допълнение на списъка на маломерните 

имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или 

конкурс. 

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

 Янка Господинова – В община Алфатар постъпи заявление от Милан Колев Станев с 

което иска предоставяне на част от имот с НТП изоставена нива в землището на с.Алеково. 

М.Станев е ползвал имота по договор за наем на земеделска земя. 

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

 

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

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

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.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.37 а, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.79, ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост предлагам на 

Общински съвет Алфатар да вземе следното: 
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РЕШЕНИЕ №170 

 

1.Допълва списъка на маломерните имоти от общинския поземлен фонд „Пасища 

и мери”, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска го-

дина, до 30.09.2017г. по т.3 към Решение №108 по протокол №10/30.06.2016г. на Общин-

ски съвет Алфатар и включва в Приложение № 2 имот, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Имот с № Землище Местност НТП 

Обща площ 

на имота 

/дка 

Площ, от-

давана под  

наем /дка/ 

1 

00240.000.264 
С.АЛЕКОВО 

НОВИТЕ ЛОЗЯ 

Изост. 

нива 7,28 1.00 

 

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 ЕДИНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

  

 Янка Господинова – В деловодството на Община Алфатар има постъпила молба от 

Елисавета Стоянова от гр. Алфатар. Разговарях с майката Елисавета Стоянова. Нейната молба е 

да се отпуснат финансови средства, за да се осигури транспорт за сина й до гр. Силистра 

потребител на социална услуга в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дневна 

грижа“. Предложих педагожката да работи с детето в ДГ „Щастливо детство“ гр. Алфатар.  

 Минка Стоянова – В гр. Алфатар има възможност и не я ползва. 

 Янка Господинова –  В гр. Алфатар имаме психолог, автобус и ресурсни учители. 

 Радка Желева – Няма ли право на пътни. 

 Живка Великова – Нашето решение е да ползва предоставените възможности в гр. 

Алфатар. 

 Елис Талят – На днешното заседание присъстват директорите на НУ „ Отец Паисий“ г-н 

Драгнев и ОУ „Христо Ботев“ г-жа Жекова с проблем, който желаят да споделят с нас. 

 Янка Господинова - Предстои да приемем бюджет 2017г. Изпратени са писма до 

директорите на училищата относно изложени искания за 2017г. дали да залагаме средства за 

ремонт на училище НУ „ Отец Паисий“ с. Алеково. Тази година има проблем по отношение на 

броя деца,  и инвестицията  в това училище е безсмислена. Директорите ще представят 

проблема на Вашето внимание дали да закрием училището или да обединим двете . 

 Юлиян Драгнев – Проблема е наболял. Използвахме и статут на защитено училище. 

Работили сме в нищета. Приоритетно се разплащаме. Децата намаляха до 12. Догодина е нулев 

прием. За напред не виждам да е целесъобразно да се наливат средства в сградата. Не е мое 

решение от двете училища да се съберат децата. 

 Янка Господинова – Имаме проблем с ел.инсталация и покрив. За да ремонтираме 

помещенията, които се използват са ни необходими около 130 000 лв. Ако насочим усилия към 

европейски средства, не знам дали някой ще ги одобри. Против съм да закрием училището. 

 Сезгин Али – Аз също съм против закриването. 
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 Живка Великова – Имам наблюдение към училището. Една сграда, която не се обитава 

се руши. Децата, които учат в с.Алеково, как ще се възприемат в гр.Алфатар?  

             Радка Желева – Много години този въпрос е бил на косъм. Закрихме училището в  

с. Чуковец и в с.Бистра. Търсили сме варианти. За 12 не е само ремонта но и по 10 хил. лв. на 

дете за издръжка. Не е лесно и се трупат негативи. Колкото и да ни е тежко не можем да 

продължим така. Никой няма да ни даде европейски средства. Децата не са игнорирани. Всички 

са равнопоставени.  

             Юлиян Драгнев – Повечето от децата учащи в с. Алеково имат братя и сестри в горните 

класове учащи в гр. Алфатар и ще се адаптират лесно. 

 Минка Стоянова – Негативно положение. Не сме първата община. Децата много бързо 

и лесно се адаптират. 

 Ана Йосифова – Направихте ли проучване от родителите ? 

 Янка Жекова – Няма проблем с приспособяване на децата. По новия закон няма да има 

8 клас. Общински съвет, ако ни подкрепите училището в гр. Алфатар да стане до 10 клас. До 

31.03.2017г е срока за обединено училище. 

 Янка Господинова – Има време до месец март. Ще направим събрание в с.Алеково с 

гражданите. 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 16:00  часа. 

 

 

         


