
 

 
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 № 009/20.05.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 92 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1.     Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс на Сдружение  

''Местна инициативна група – Дулово – Алфатар – Кайнарджа'' за управление 

на ''Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода'' за 

плановия период 2014 – 2020 година 

         Докладва: Кмета на Община Алфатар 

2. Докладна записка относно промяна тарифата за определяне размера на 

месечния наем на един квадратен метър, при предоставяне на помещения от 

Община Алфатар. 

         Докладва: Кмета на Община Алфатар 

3. Докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна общинска 

собственост. 

          Докладва: Кмета на Община Алфатар

  

4.   Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот – 

публична общинска собственост, намиращ се на ул. ''Йордан Петров'' №6. гр. 

Алфатар 

        Докладва: Кмета на Община Алфатар 

5. Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба 

на земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, 

ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

            Докладва: Кмета на Община Алфатар 

6. Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба 

на земя – общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, 

ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за устройство на 

територията. 

                        Докладва: Кмета на Община Алфатар 

            7.   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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЪРВА: Осигуряване на финансов ресурс на Сдружение „Местна 

инициативна група –Дулово -  Алфатар – Кайнарджа” за управление на „Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие за периода” за плановия период 2014-2020 

година. 

           На основание чл. 61, ал.1, ал.2, т.4, б,,г” и чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Алфатар взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 93 

1. Дава съгласие  да бъдат предоставени от община Алфатар  на 

Сдружение „Местна инициативна група –Дулово-Алфатар-Кайнарджа” (МИГ- ДАК) 

финансови средства в размер на  10 000 лева ( десет хиляди лева),  които  да бъдат 

използвани за управление на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие” 

(Стратегия за ВОМР) в случай  на одобрение на  МИГ-Дулово-Алфатар-Кайнарджа и 

Стратегията за ВОМР   и сключването на договор по чл. 38 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г.  

 

2. Предоставените средства по т.1 подлежат на възстановяване от  

Сдружение „Местна инициативна група- Дулово-Алфатар-Кайнарджа” на община 

Алфатар след одобрение и възстановяване  на разходите за периода на прилагане на 

Стратегията за ВОМР съгласно реда и условията на Наредба  № 1 от 22 януари 2016 г. 

за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

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

 

3. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши последващи действия. 

 

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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ВТОРА: Промяна тарифата за определяне размера на месечния наем на 

един квадратен метър, при предоставяне на помещения от Община Алфатар. 
 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС във връзка с чл.21 и 

чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, Общински съвет Алфатар взе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

 1.Променя ТАРИФА за определяне размера на месечния наем на един квадратен 

метър при предоставяне на помещения от Община Алфатар, съгласно 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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45а, ал.3 от Закона за общинската 

собственост и чл.21 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общински жилищни имоти /приета с Решение №113/17.05.2015г./ от ОбС Алфатар, 

Общински съвет Алфатар взе следното  

РЕШЕНИЕ № 95 

 1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Алфатар през 2016г. следният имот частна общинска собственост: 

апартамент с идентификатор 00415.502.1506.1.11 със ЗП от 62,52 кв.м., намиращ се в 

гр.Алфатар, ул. „Хан Аспарух” №79, бл. „Тервел”, ет.4, ап.11  (АОС (ч) 

№378/06.02.2013г.). 

 2. Дава съгласие за предоставяне под наем на имот общинска собственост : 

апартамент с идентификатор 00415.502.1506.1.11 със ЗП от 62,52 кв.м., намиращ се в 

гр.Алфатар, ул. „Хан Аспарух” №79, бл. „Тервел”, ет.4, ап.11  (АОС (ч) 

№378/06.02.2013г.), за пребиваване на обслужващият персонал на главна станция на 

Цифрова телевизия „БУЛСАТКОМ” ЕАД с ЕИК 130408101, седалище и адрес на 

управление гр.София, ,ул. „Магнаурска школа” №15, ет.3 с управител Пламен Иванов 

Енчев, чрез пълномощник Петър Сивков, за срок от 3 години. 

 3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да издаде заповед, сключи договор за 

наем и предаде имота. 

  

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предоставяне под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, намиращ се на ул. „Йордан Петров” №6, гр.Алфатар. 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от Закона за 

общинската собственост, чл.6, ал. 2 от Наредба за придобиване ,управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,  Общински съвет Алфатар взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 96 

1. Включва в годишната програма следните части от имоти публична общинска 

собственост както следва: 

- помещение със ЗП от 37,05 (тридесет и седем и пет) м
2
, ет.1; 

-  помещение със ЗП от 34,50 (тридесет и четири и пет) м
2
, ет.3;  

- помещение със ЗП от 26,26 (двадесет и шест и двадесет и шест) м
2
, ет.3,  

части от сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 00415.502.652, с 

административен адрес гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6 (АОС(п) №294/30.03.2011 

г.) за административна дейност /офис/. 

2. Дава съгласие за предоставяне под наем на помещение със ЗП от 37,05 

(тридесет и седем и пет) м
2
, ет.1; помещение с ЗП от 34,50 (тридесет и четири и 

петдесет) м
2
, ет.3; помещение с ЗП от 26,26 (двадесет и шест и двадесет и шест) м

2
, 

ет.3, части от  сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 00415.502.652, с 

административен адрес гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6 (АОС(п) №294/30.03.2011 

г.) за административна дейност /офис/, за срок до 10 години. 

3. Възлага на Кмета на община Алфатар да извърши последващи действия по 

отдаването под наем на помещенията. 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за 

реда на придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с 

чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1, т.8 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 97 

 

1. Дава съгласие  за сключване на предварителен договор с Сюлейман Мехмед 

Шабан за продажба на част от стара улица с площ от около 338 /триста тридесет и осем/ 

кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот ІІ, отреден за имот №82 в кв.10, по 

плана на с.Чуковец, община Алфатар на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 

ст.)/кв.м. 

2. С влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план 

на територията, част от улицата – публична общинска собственост, придадена по 

регулация към новоурегулирания поземлен имот ІІ, отреден за №82 в кв.10, по плана на 

с.Чуковец, сменя характера си от публична общинска в частна общинска. 

 

 

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 № 009/20.05.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – 

общинска собственост в с.Чуковец, община Алфатар по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за 

реда на придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с 

чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1, т.8 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 98 

 

1. Дава съгласие  за сключване на предварителен договор с Фаик Мехмед 

Сюлейман за продажба на част от стара улица с площ от около 27 /двадесет и седем/ 

кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот ІV, отреден за имот №82 в кв.10, по 

плана на с.Чуковец, община Алфатар на цена в размер на 2,41 лв. /два лева и 41 

ст.//кв.м. 

2. С влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план 

на територията, част от улицата – публична общинска собственост, придадена по 

регулация към новоурегулирания поземлен имот ІV, отреден за №82 в кв.10, по плана 

на с.Чуковец, сменя характера си от публична общинска в частна общинска. 

 

 

 

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 № 009/20.05.2016 г. 
 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 99 

 

 

1.Подкрепя становището на УС и КС на НАПОС – РБ относно проект на Закон за 

предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. 

 

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 № 009/20.05.2016 г. 

 

 
На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1, ал.4 т.3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване, предлагам  Общински съвет Алфатар да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

1. Дава съгласие преписката  по реда на чл. 7 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж на Павлина Пенкова Денкова да се изпрати в НОИ и 

Министерски съвет. 

 

 

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/ 

 


