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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 №012 

от 25.08.2016г. 

 

 Днес, 25.08.2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет 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 Алфтар, г-жа Павлина 

Друмева- директор на Дирекция „АПОФ”, кметове и кметски наместници. 

 

 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 №11/22.08.2016г. съм свикала 

днешното заседание.  

 

Всички имате проекта на дневния ред и материалите за днешното заседание. Имаме три 

нови докладни записки от общинска администрация. Разгледани на заседание на постоянните 

комисии: 

 

1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.  

 

2. Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.  

 

3. Докладна записка относно промяна на учредено право на ползване върху поземлен 

имот №000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището на с.Цар Асен, община 

Алфатар. 

 

           Елис Талят - Разгледани на заседание на ПК. Становището на комисиите е положително 

за включване в дневния ред. Да гласуваме включването им в дневния ред като т.9, т.10 и т.11. 
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Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.  да стане т.9. 

 

Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г. да стане т.10. 

 

Докладна записка относно промяна на учредено право на ползване върху поземлен имот 

№000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището на с.Цар Асен, община 

Алфатар да стане т.11. 

 

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 №119 

 

Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г., става т.9 в дневния ред. 

 

Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г., става т.10 в дневния ред. 

 

Докладна записка относно промяна на учредено право на ползване върху поземлен имот 

№000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището на с.Цар Асен, община 

Алфатар, става т.11 в дневния ред. 

 

Елис Талят – Колеги имате ли предложения по проекта на дневния ред? Да гласуваме 

проект на дневния ред. 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Докладна записка с Вх. № 348 относно: Актуализиране на Общински план за раз-

витие на Община Алфатар 2014 – 2020 г. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

ция /очертаване/ на имоти – общинска собственост. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от извън горски 

фонд на общината. 



 3 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

Алфатар към 30.06.2016г. 

                                                                           Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Докладна записка с Вх. № 351 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Докладна записка с Вх. № 352 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Докладна записка с Вх. № 353 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Докладна записка с Вх. № 354 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

9. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г.   

            Докладва: Кмет на община Алфатар 

10.  Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г.  

          Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

имот №000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището на с.Цар Асен, 

община Алфатар. 

            Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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РЕШЕНИЕ № 120 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Докладна записка с Вх. № 348 относно: Актуализиране на Общински план за раз-

витие на Община Алфатар 2014 – 2020 г. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

ция /очертаване/ на имоти – общинска собственост. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от извън горски 

фонд на общината. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

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

Алфатар към 30.06.2016г. 

                                                                           Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Докладна записка с Вх. № 351 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Докладна записка с Вх. № 352 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Докладна записка с Вх. № 353 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Докладна записка с Вх. № 354 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създава-

нето, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-

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

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

9. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г.   

            Докладва: Кмет на община Алфатар 

10.  Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014/2020г.  



 5 

          Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

имот №000156, НТП: пасище, мера в местност „Челебии”, в землището на с.Цар Асен, 

община Алфатар. 

            Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

 

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно актуализиране на Общински план за 

развитие на Община Алфатар 2014 - 2020г. 

 

Елис Талят – Давам думата на вносителя г-жа Янка Господинова – Кмет на Община 

Алфатар. 

 Янка Господинова – Причината да се налага актуализация на ОПР  е кандидатстване на 

общината с проект за соларно осветление. Проектът е готов, съгласуван е с Енерго-про , БТК, 

ВиК. Изчакваме да отворят мярката да входираме проектите. Предвидено е проектите да 

обхванат всяко населено място. Трябва да допълним ОПР, защото там не е заложено соларно 

осветление.  

Елис Талят –  Заповядайте за коментари, въпроси и становища.  

 Радка Желева – Новите докладни не налагат ли допълнение на ОПР? 

 Янка Господинова – Предвидено е. Само соларното осветление не беше заложено. 

 Радка Желева – Правихме подмяна на уличното осветление със енергоспестяващи 

лампи и предполагам, че затова не е било включено. Крайната сума с натрупване за периода 

2014 – 2020г. ли е? 

 Янка Господинова – Да за целия период. Надявам се да се случат нещата.  Изискванията 

по програмата са много дискриминационни. Искат статистически данни – население, 

безработица, образование, достъп до републиканска пътна мрежа, до третокласни пътища, има 

ли свързване с градове от ІV йерархично ниво. Това поне ни спасява. Близостта с Дулово. Дали 

имаме замърсени води. Честотата на текущите ремонти.  

 Северозападна България тръгва с 10 точки пред нас. Смятам, че ще се справим. Имаме  

70 т. от максимални 100. 

  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. Много навреме идва това соларно 

осветление. 

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. 12 от ЗМСМА, чл.38 от Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 121 

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

(Приложение 1). 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 
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 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно закупуване на GPS приемник за 

идентификация  /очертаване/ на имоти – общинска собственост. 

 

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

Янка Господинова – GPS приемник за идентификация  /очертаване/ на имоти е 900 лв. 

Направено е предложение от Кр. Колева – в.и.д. директор на Д ''СА'', за да улесни служителите 

при работата с общинските имоти.  

Елис Талят –  Колеги имате ли въпроси? Какво е становището 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 – 

Аз съм за. 

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

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

реформа и земеделие – За.  

 

 Радка Желева – Какво е доживотно обновяване на картите? Обръщам се към г-жа 

Великова, тъй като тя е земеделец. 

 Живка Великова – Това е автоматично обновяване с всяка нова карта. 

 Иван Василков – Заплаща ли се? 

 Янка Господинова – Да, вероятно ще се заплаща.  Това е начина да въведем ред в 

общинската собственост. 

 Сезгин Али – Аз съм за. 

 Радка Желева – И аз съм за. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона на публичните финанси и чл.51 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

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

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

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

пътища, мери и пасища. 

 3. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на решението. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 



 7 

   ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно закупуване на оборудване за издаване на 

електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от извън горски фонд на 

общината. 

 

    Елис Талят - Давам думата на г-жа Господинова. 

    Янка Господинова – Получихме писмо от РДГ със заповед за закупуване на устройства.  

Не можем вече да издаваме превозни билети на хартия. Успяхме да договорим с РДГ да свършим 

кочаните хартиени билети и след това да продължим с електронни. Двама кмета ще работят с 

един таблет. Предвидени са 4 таблета със Сим-карти за мобилни интернет услуги и 4 бр. 

преносими принтери Bluetooth.  

         Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси и становища. 

Радка Желева – Необходимост. 

Иван Иванов – Същото е като за GPS приемник. 

Янка Господинова – Задължени сме, но нямаме осигурени средства.  

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.  

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

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

 

          Елис Талят - Ако няма изказвания и въпроси да преминем към гласуване, зачитам 

основанието и решението за гласуване. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.211 от Закона за горите, чл.124 от 

Закона за публичните финанси и чл.51 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

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

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

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

издаване на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от извън 

горски фонд на стойност до 2000,00 лв. 

 

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

 

 3. Възлага на  кмета на общината дейностите по изпълнението на решението. 

  

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно касово изпълнение на бюджета на 

Община Алфатар към 30.06.2016г. 



 8 

 

Елис Талят - Давам думата на вносителя на докладната за разяснения. 

Янка Господинова -  Движим се в рамките на допустимото.  Спазваме всички изисквания 

на закона и на Министерството на финансите. Нямаме задължения.  По отношение на 

събираемостта сме добре. Имаме заведени дела при частен съдебен изпълнител за събиране на 

задълженията от длъжници. Имаме много недобори. Спазваме финансова дисциплина.  

Предполагам забелязахте, че към 30.06.2016г. средствата за капиталови разходи са 

неизразходвани. Към днешна дата част от ремонтите на общинските сгради са започнати, 

предстои да проведем обществена поръчка за закупуване на бунгала на пенсионерските клубове.  

До края на годината средствата ще бъдат изразходвани.  

Елис Талят – Има ли въпроси по докладната? Председателите на постоянните комисии да 

изкажат становища. 

Радка Желева – Забелязвам нисък процент на събираемост на такса детска градина. На 

какво се дължи? На намаляване броя на децата? Намаляването на натуралните показатели във 

функция Здравеопазване, намаляване на 1 бр., вероятно поради намаляване броя на децата.  В 

приложение 3 в местни дейности, където е отчета на европейски средства 24 633 лв., по-надолу 

са дадени същите, а в разбивката е дадено само ремонта на Посетителския център. Къде остава 

разликата? 

Павлина Друмева – От посочената сума 14 000 лв. са капиталови за СМР, а останалите са 

текущи ремонти, но не са капиталови разходи.  Тук са включени всички разходи по проекта. 

Янка Господинова – Дължи се на несъбиране такса детска градина от родителите в с. 

Бистра. Никой не е ходил в Бистра да събира такси. Направихме събрание с родителите и след 

два дни имахме събрани 400 лева. Хората казват, че никой не им е искал пари. 

Живка Великова – Както казах и на заседание на ПК, искам подробен отчет за 

изразходените средства за футбола, към г-н Василков като председател на  ПК по 

здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и 

предложения на гражданите. 

Иван Василков – Ще го имате. 

 

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 – 

Имах въпрос, който ще се изясни по-късно. Приемам касовото изпълнение на бюджета. 

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от 

ЗПФ, чл.51, ал.2 и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 124 

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

както следва: 

 По прихода  3 287 834 лв./ разпределен по параграфи съгласно Табл.1, Табл.2 и 

Приложение 1/ 

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

Приложение 2/ 

 

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

Алфатар, както следва: 

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

жение 1  / 
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 По разхода 1 066 165 лв. / разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 и 

Приложение 2 / 

 

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

ласно Приложение №3.  

 

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

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

 По прихода  162 442  лв. 

 По разхода  162 442 лв. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка с вх. № 351 относно кандидатстване на Община 

Алфатар за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

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

 

            Елис Талят – Докладва г-жа Господинова. 

 Янка Господинова – Следващите шест докладни записки са еднакви. От месец 

септември стартира подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014/2020г.  и ще е отворена 6 седмици. Ние имаме готовност със 

шест проекта, които ще бъдат входирани при отварянето. Докладните са типови бланки, 

отговарят на изискванията на Програмата. Тук става въпрос за проект „Модернизиране и 

изграждане на улично осветление със светодиоден източник в Община Алфатар”, който 

обхваща гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, с. Чуковец и с. Цар Асен. 

 

Елис Талят – Желаещи да изкажат мнение? Становища на ПК? 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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. 

 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.  

   

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги 

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

периода 2014-2020г.  с проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление със 

светодиоден източник в Община Алфатар”. 

 

2. Определя като приоритетен проект „Модернизиране и изграждане на уличното 

осветление със светодиоден източник в Община Алфатар”, в съответствие с ПРИОРИТЕТ 

7.Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура за 

подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.3. Доизграждане, реконструкция  и изграждане 

на улично осветление  в населените места на територията на община Алфатар от Общинския 

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

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Алфатар с проект по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

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

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

 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от 

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

  

Елис Талят – Давам думата на кмета на община Алфатар г-жа Янка Господинова. 

Янка Господинова – проектът е «Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна 

общинска пътна мрежа в община Алфатар», който обхваща: 

 

1.Път SLS 1002 /І-7 от РПМ – Цар Асен – Чуковец/, от път І-7 от РПМ до начало 

населено място Цар Асен от км 0+000 до км 1+050 и от крайна н.м. Цар Асен до начало на н.м. 

Чуковец от км 2+260 до км 4+720, с обща дължина 3 510 м. 

 

2.Път SLS 2001 /ІІІ-7001 от РПМ – н.м. Васил Левски/ от км 0+000 до км 3+600, с 

дължина 3 600 м. 

 

3. Път SLS 2004 /ІІІ-207 от РПМ – н.м Бистра/ от км 0+000 до км 2+250 с дължина 2 250 

м. 

 

4. Път SLS 2005 /SLS 2003 – начало н.м. Кутловица/ от км 0+000 до км 1+200 с дължина 

1 200 м. 

 

5. Път SLS 2005 /І-7 от РПМ – Помпена станция Алфатар/, обща дължина на пътя 3 3430 

м от км 0+000 до км 3+340. Участъка от пътя предвиден за ремонт е от край до край на 

регулацията на н.м. Алфатар км 1+740 по Помпена станция Алфатар км 3+340 с дължина 690 м. 
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Елис Талят – Мнения, въпроси по докладната? ПК да изкажат 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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието. 

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

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

Приемаме. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

1.Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

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

периода 2014-2020г.  с проект „Рехабилитация  и реконструкция на четвъртокласно 

общинска пътна мрежа в Община Алфатар”. 

 

2.Определя като приоритетен проект „Рехабилитация  и реконструкция на 

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

ПРИОРИТЕТ 7. Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и 

достъпност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на техническата 

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

модернизация на пътна инфраструктура от Общинския план за развитие на община Алфатар за 

периода 2014 – 2020 г. 

 

3.Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Алфатар с проект по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

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

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

 

4.Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от 

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

 

 Елис Талят – Давам думата на кмета на община Алфатар 

Янка Господинова – проектът е «Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 

гр.Алфатар», който обхваща: 

1.ул. ''Стефан Караджа''; 

2.ул. ''Стоил войвода''; 

3.ул. ''Ангел Кънчев''; 

4.ул. ''Любен Каравелов''; 

5.ул. ''Христо Ботев''; 

6.ул. ''Първа''; 

7.ул. ''Шеста''; 

8.ул. ''Трета'' 

 

Елис Талят – Въпроси по докладната? ПК да изкажат своите 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 –

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 – И ние си даваме съгласието. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

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

периода 2014-2020г.  с проект „Рехабилитация  и реконструкция на улична мрежа в 

гр.Алфатар”. 

 

2. Определя като приоритетен проект „Рехабилитация  и реконструкция на улична 

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

инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. 

Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура за подобрена свързаност и 

достъпност; Мярка 7.1.1. Доизграждане, развитие и модернизация на пътна инфраструктура от 

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

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Алфатар с проект по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

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

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

 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 
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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 кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от 

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

 

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

Янка Господинова – проектът е «Реконструкция на улични водопроводи в гр.Алфатар, 

с.Чуковец и с.Бистра, Община Алфатар». 

Елис Талят – Моля заповядайте за становище, коментари и въпроси, давам думата на 

председателите на постоянните комисии да изкажат становища. 

 

 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, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

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

периода 2014-2020г.  с проект „Реконструкция на улични водопроводи в гр.Алфатар, 

с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”. 

 

2. Определя като приоритетен проект „Реконструкция на улични водопроводи в 

гр.Алфатар, с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”, в съответствие с ПРИОРИТЕТ 7. 

Развитие на съвременна инфраструктура за подобрена свързаност и достъпност; 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7.1. Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура за 

подобрена свързаност и достъпност; Мярка 7.1.2. Изграждане на нова и реконструкция на 

съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа, ефективно използване и управление 

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

за развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 
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3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Алфатар с проект по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

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

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

 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от 

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

 

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

Янка Господинова –  В следващите две докладни проектите са за ремонт на читалището 

в гр. Алфатар и в с. Алеково. Преработено е наличното като проекти. Нямах представа кои са 

хората, които ги работят. Проведохме среща с екипите.  За читалището в гр. Алфатар се оказа, 

че тези 400 000 лв. няма да стигнат. Тук има нужда от ремонт на покрива, отводняване, смяна на 

дограмата, външно саниране. Точкуването започва от 15т., като максималния брой точки е 50. 

 

Елис Талят – Моля заповядайте за становище, коментари и въпроси. 

 

 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.  

 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 – Да. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 129 

 

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

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за 
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периода 2014-2020г.  с проект „Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище „Йордан 

Йовков – 1894г.””. 

 

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

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

утвърждаване на нови типове  младежки, спортни и културни дейности за обогатяване живота 

на местното население и запазване на културната идентичност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.4. 

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

възможностите  на оперативните програми и други такива като механизъм за допълнително 

финансиране на културните институции.  Дейност 5.4.1.1.  Разработване и кандидатстване с 

проекти за финансиране на народните читалища. ПРИОРИТЕТ 8. Опазване на околната среда и 

подобряване на енергийната ефективност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 8.1. Въвеждане на механизми 

за стимулиране на енергийната ефективност на промишлени и битови сгради, и съхранение и 

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

енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници; 

Дейност 8.1.2.2.  Саниране на сгради, подмяна на дограма, покривна изолация от Общински 

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

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на Народно читалище „Йордан 

Йовков – 1894г.” гр.Алфатар с проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 

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

селските райони за периода 2014-2020г. 

 

4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от 

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

 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова. 

Янка Господинова –  В читалището в с. Алеково конструктивната част е много зле. Имаше 

заложено климатици, вентилационна система, парно. Махнахме ги, за да се поберем в сумата. Ще 

се наблегне на изолация, ремонт на покрива, укрепване на основите. Всички екстри отпаднаха. 

Елис Талят – Моля за становище на ПК, коментари и въпроси. 

 

 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.  

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  
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 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, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 130 

 

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

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

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

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

за периода 2014-2020г.  с проект „Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище 

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

 

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

читалище „Пробуда – 1910г.”  с. Алеково и изграждане на рампа за инвалиди”, в 

съответствие с ПРИОРИТЕТ 5. Разработване и утвърждаване на нови типове  младежки, 

спортни и културни дейности за обогатяване живота на местното население и запазване на 

културната идентичност; СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.4. Финансова осигуреност  на местните 

културни институти. Мярка 5.4.1. Използване на възможностите  на оперативните програми и 

други такива като механизъм за допълнително финансиране на културните институции.  

Дейност 5.4.1.1.  Разработване и кандидатстване с проекти за финансиране на народните 

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

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

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

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

ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници; Дейност 

8.1.2.2.  Саниране на сгради, подмяна на дограма, покривна изолация от Общински план за 

развитие на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г. 

 

3. Упълномощава кмета на община Алфатар да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на Народно читалище „Пробуда – 

1910г.” с. Алеково с проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

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

периода 2014-2020г. 

 

4.   Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на община Алфатар. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно промяна на учредено право на 

ползване върху поземлен имот №000156, НТП: пасище, мера в местността „Челебии”, в 

землището на с.Цар Асен, община Алфатар. 
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  Елис Талят – Давам думата на г-жа Господинова. 

 

Янка Господинова –  През месец февруари внесохме докладна записка за предоставяне 

на терен за пчелин на Мюрфел Ибрям, който се отказва и прехвърля пчелина на сина си. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, коментари и становища на ПК. 

 

Радка Желева – Това ли беше казуса с пчелина в „Челебиите”? 

Иван Василков – Момчето беше в чужбина, за да не изпусне срока кандидатства баща 

му. 

 

 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 –

съгласни сме.  

 

  

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

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

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

местност „ЧЕЛЕБИИ” в землището на с.Цар Асен, в размер на 2,000  /дка/  за устройване на 

постоянен пчелин за срок от 10 години. 

 

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

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

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

постоянен пчелин за срок от 10 години. 

 

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

и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Алфатар, 

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

 

4. Задължава кмета на Община Алфатар да определи местонахождението на място за 

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

 

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

владение да са за сметка на бюджета на Община Алфатар. 

 

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

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

Елис Талят – На електронната поща на ОбС Алфатар постъпи отворено писмо от г-н 

Константин Лазаров – председател на сдружение „Наследници на фолклорния огън”, относно 

отказан достъп на 28 юли 2016г. на трима видни фолклористи до „Добруджанска къща” – 

Алфатар.  С това отворено писмо поставят въпроси, на които се надяват да получат отговори. 

 

Радка Желева – По телефона ми обясниха, че са пътували и се отклонили да видят 

алфатарската носия.  Помислих, че става въпрос за Посетителския център.  Отказан им е достъп и 

те си тръгват. Когато пристигат на митницата някой им се обажда да се върнат.  

 

Живка Великова – Има публикувано интервю. 

 

Янка Господинова -  В Общината пристига писмо от Министерски съвет с приложено това 

отворено писмо. От него научих.  С мен никой не се е свързвал за посещение на Добруджанска 

къща с етнографска експозиция. Очевидно е станало недоразумение, в смисъл кой, какво, къде е 

искал да види. 

 

Желяна Донева – На територията на общината няма сгради със статут на музей. 

 

Янка Господинова – Ние сме община, която от години посреща туристи. Няма причина да 

отказваме на видните фолклористи да посетят туристическите ни обекти. Отново повтарям 

станало е недоразумение, което излишно се тиражира, като негатив в публичното пространство. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:45  часа. 

 

 

         

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 
 

 

 

Протоколист: ………... 

 /ДИАНА ИВАНОВА/ 

 


