
 
 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 № 037/29.05.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 335 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно: Одобряване Проект за Подробен устройствен план 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002,ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС за 

землището но с.Кутловица, община Алфатар,по Заявление с вх.№569/28.03.2018 

година.  

2.  Докладна записка относно : Приемане на Отчет за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление през 2017 година. 

3.  Докладна записка относно: Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за 

подкрепа на личностното развитие на Община Алфатар за 2017година и  Годишен план 

на дейностите за подкрепа на личностното развитие на Община Алфатар за 2018година. 

4.  Докладна записка относно: Избор на временна комисия за подбор на кандидати за 

съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра 

5. 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:  /п/ 

                                                                                                                 /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 № 037/29.05.2018 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Одобряване Проект за Подробен устройствен план Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за ПИ №006002,ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС за землището но 

с.Кутловица, община Алфатар,по Заявление с вх.№569/28.03.2018 година. 

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

администрация във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Алфатар все следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

 

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за ПИ №006002 по КВС – идентичен с ПИ №40751.6.2 по КК, ПИ №002049 по 

КВС – идентичен с ПИ №40751.2.49 по КК и ПИ №002074 по КВС – 

идентичен с ПИ №40751.2.74 по КК на неурбанизирана територия в 

землището на с. Кутловица, община Алфатар, с който да се утвърди трасе на 

подземен ел.провод от съществуващ стоманобетонов стълб/СБС/ до 

горепосочените имоти. 

2. Настоящото решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. 

3. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

4. Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, 

ал.5 от ЗУТ. 

 

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:  /п/ 

                                                                                                                 /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 № 037/29.05.2018 г. 
 

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2017 година. 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от 

Закона за общинската собственост и чл.140, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община 

Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 337 

  

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост на Община 

Алфатар и за резултатите от нейното управление през 2017 год. по 

Приложение № 1. 

 

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:  /п/ 

                                                                                                                 /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 № 037/29.05.2018 г. 
 

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа 

на личностното развитие на Община Алфатар за 2017 година и  Годишен план на 

дейностите за подкрепа на личностното развитие на Община Алфатар за 2018 година. 
 

          На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.197, ал.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 338 

  

1. Приема Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от  Община Алфатар за 2017 година; 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците от 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:  /п/ 

                                                                                                                 /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 № 037/29.05.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Избор на временна комисия за подбор на кандидати за 

съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 от Закона за съдебната власт 

и Наредба № 7/28.09.2017г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, 

Общински съвет – Алфатар  взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 339 

 

1. Избира Временна комисия за подбор и внасяне на предложение за избор на 

съдебни заседатели при Окръжен съд – Силистра, в състав: 

 

Председател: Елис Талят 

член: Живка Великова 

член: Петранка Славова 

член: Минка Стоянова 

член: Иван Иванов 

 

2. Възлага на избраната Временна комисия да извърши подбор на кандидатите 

за съдебни заседатели при Окръжен съд – Силистра за предстоящия мандат и 

да внесе предложение до Общински съвет – Алфатар за избор на кандидати за 

съдебни заседатели съобразно сроковете в чл.68, чл.68а и чл.68в от Закона за 

съдебната власт. 

 

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: /п/ 

                                                                                                                 /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


