
 
 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 № 036/27.04.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 328 

 
    Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва: 

 

Т.4 Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на 

детето в Община Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2018 година. 

 

Т.5 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.З  от Закона за устройство на територията. 

 
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 329 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2018г. 

2. План за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието април- май – юни на 

2018г. 

3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Алфатар за 

2019 година. 

4. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2018 година. 

5. 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.З  от Закона 

за устройство на територията. 

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар 

през 2018г. 
 

        На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26 и чл.26а от ЗНЧ, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 330 

 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност  Община Алфатар 

през 2018 г. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи договори за предоставяне 

на        държавната субсидия с председателите на настоятелствата на 

следните читалища: 

 НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково; 

 НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра; 

 НЧ „Развитие – 1942 г.” с. Кутловица; 

 НЧ „Г.С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски; 

 НЧ „Успех – 1942 г.” с. Цар Асен; 

 НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1947 г.” с. Чуковец. 

3. Задължава читалищните настоятелства да изпълняват Програмата за 

развитие на     читалищата дейност през 2018 г., съгласно чл.16, ал.1 от ЗНЧ; 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети 

по          изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 

2018 година в   Общински съвет – Алфатар в срок до 15.03.2019 г.; 

5. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети 

(финансов и за дейността на читалищата през 2018 г.) в общинска 

администрация Алфатар до 23.12.2018 г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 г. 
 

ТОЧКА ВТОРА: План за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието 

април- май – юни на 2018г. 

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

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

съвет – Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

  

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

април- май – юни на 2018г. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

на Община Алфатар за 2019 година. 
 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка  с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона 

за социалното подпомагане, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 332 

  

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Алфатар 

за 2019 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да осигури необходимите ресурси за 

изпълнение на плана. 

  

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма 

за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 година и Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2018 година. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017 година. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 

година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  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 № 036/27.04.2018 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 придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с 

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

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

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост 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.З, от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет   Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Мюрфел Сали Ибрям 

за продажба на част от стара улица с площ от около 48 (четиридесет и осем) кв.м., 

придаващи се към урегулиран поземлен имот  Х-85, в кв.10, по плана на с.Чуковец, 

община Алфатар. 

2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план 

на територията, ще се определи окончателната площ на частта от улицата, която се 

придава към новоурегулирания поземлен имот, за която трябва да бъде заплатена цена 

в размер 2,58 лв. (два лева и 58 ст.) кв.м. за 1 кв.м. определена от лицензиран оценител. 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план 

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

регулация към новоурегулирания поземлен имот  УПИ Х-85, в кв.10, по плана на 

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

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” 11 „против” –0      „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за  

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                                   /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


