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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 №034 

от 30.03.2018г. 

Днес, 30.03.2018г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 11 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян 

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, Йорданка Иванова. 

 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 Красимира 

Колева- директор на Дирекция „Специализирана администрация, г-н Георги Донков - ст.спец. 

„Общинска собственост” и кметове на населени места. Гости: Представител на „Мероне-Н“ 

ЕООД – гл.счетоводител Цветомира Агностева. 

 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, уважаеми 

гости, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 11 общински 

съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам редовно заседание на Общински 

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №33/26.03.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят - Имаме една входирана допълнителна докладна записка. Разгледана е на 

заседание на постоянните комисии - докладна записка относно: „Даване на съгласие за промяна 

на начина на трайно ползване на имоти общинска собственост с НТП „Изоставена орна земя“ в 

землището на гр.Алфатар” 

   Елис Талят –  Да гласуваме за включване на допълнителната докладна записка към 

дневния ред като т.8 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема 

РЕШЕНИЕ №316 

 Приема предложената допълнителната докладна записка да се допълни към дневния ред, 

както следва: 

Т.8 Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти общинска 

собственост с НТП „Изоставена орна земя“ в землището на гр.Алфатар. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Върнато Решение №315 от Протокол №33/23.02.2018г на ОбС Алфатар от Областния 

управител на област Силистра. 

2. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – 

Алфатар от месец март 2017 година до месец декември 2017 година. 

3. Закриване на НУ „Отец Паисий“ с.Алеково от учебната 2018/2019 година. 

4. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Алфатар 2014-2020г. през 2017г. и Приемане на Програма за 

реализация на ОПР на Община Алфатар за 2018г. 

5. Приемане на Отчет за 2017г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-

2020) за 2018г., Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017г., План за 

изпълнение на Националния план за младежта (210-2020) за 2018г. и Общински план за 

младежта за 2018г. 

6. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот от общински поземлен фонд с 

идентификатор №00415.73.53 по КККР на гр.Алфатар за устройване на постоянен пчелин. 

7. Заявление с вх.№ 538/06.02.2018год. от Иван Стоилов Радулов качеството на упълномощен 

представител на „Нетуоркс- България” ЕООД с управител Свилен Руменов Максимов, 

пълномощно с рег.№113 от 10.01.2018год. за допускане изработване на ПУП - Парцеларен план 

на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България” 

ЕООД. 

8. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти-частна общинска 

собственост с НТП „Изоставена орна земя“ в землището на гр.Алфатар 

9.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

Елис Талят – Гласуване по проект на дневен ред. 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 317 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Върнато Решение №315 от Протокол №33/23.02.2018г на ОбС Алфатар от Областния 

управител на област Силистра. 

2. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – 

Алфатар от месец март 2017 година до месец декември 2017 година. 

3. Закриване на НУ „Отец Паисий“ с.Алеково от учебната 2018/2019 година. 

4. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Алфатар 2014-2020г. през 2017г. и Приемане на Програма за 

реализация на ОПР на Община Алфатар за 2018г. 

5. Приемане на Отчет за 2017г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-

2020) за 2018г., Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017г., План за 

изпълнение на Националния план за младежта (210-2020) за 2018г. и Общински план за 

младежта за 2018г. 

6. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот от общински поземлен фонд с 

идентификатор №00415.73.53 по КККР на гр.Алфатар за устройване на постоянен пчелин. 

7. Заявление с вх.№ 538/06.02.2018год. от Иван Стоилов Радулов качеството на упълномощен 

представител на „Нетуоркс- България” ЕООД с управител Свилен Руменов Максимов, 
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пълномощно с рег.№113 от 10.01.2018год. за допускане изработване на ПУП - Парцеларен план 

на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България” 

ЕООД. 

8. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти-частна общинска 

собственост с НТП „Изоставена орна земя“ в землището на гр.Алфатар 

9.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Върнато Решение №315 от Протокол 

№33/23.02.2018г на ОбС Алфатар от Областния управител на област Силистра. 

 Елис Талят – С писмо Изх.№ 1-269-1/14.03.2018г.  и на основание чл.32, ал.2 от Закона 

за администрацията, във връзка с чл.45,ал.4 от ЗМСМА, г-н Ивелин Статев – Областен 

управител на област Силистра, връща за ново обсъждане в ОбС-Алфатар, Решение №315 от 

Протокол №033/23.02.2018г., като незаконосъобразно. За да се предприемат законосъобразни 

действия на управление или разпореждане с част от  имот №00415.5033242 по КККР на 

гр.Алфатар, Областния управител счита за редно да се обособи отделен имот с всички негови 

индивидуализиращи белези, като вид, местонахождение, граници, площ предназначение, номер 

по действащия кадастрален и регулационен план или друг вид план, идентификатор на имота и 

др. Едва тогава могат да се предприемат действия за управление или разпореждане, но вече с 

новообразувания имот. 

 Елис Талят – Давам думата за изказвания, мнения, въпроси и становища. 

 Янка Господинова – Работим по въпроса.  През 2016 г. постъпи уведомление за 

инвестиционно намерение от „Мероне-Н” ЕООД гр.Алфатар за изграждане на площадка за 

съхранение на газ, нужна за производствените дейности на предприятието. Необходим им беше 

терен, разположен на път, за позициониране на бетонна площадка със заредени газови бутилки. 

Всички съветници гласуваха „за“. Има направен ПУП. От наша страна бяха издадени всички 

разрешителни. Година и половина след това се оказва, че решението е  незаконосъобразно. 

Постъпи заявление с вх.№573/29.03.2018г. от Христо Атанасов Кунев-управител на „Мероне –

Н“ ЕООД, с което заявява желание да бъде проведена процедура за продажба на общински 

недвижим имот 240кв.м. част от ПИ с идентификатор 00415.503,3242 по КККД гр. Алфатар, 

ул.Александър Стамболийски, частта, която попада под изградена площадка за съхранение на 

природен газ. Има представител на „Мероне –Н“ ЕООД днес при нас и може да му дадем 

думата. 

 Гл.счетоводител Цветомира Агностева - представител на „Мероне –Н“ ЕООД - От 

целия терен отделихме площадка за дейността ни. Знаете, че цели семейства работят в „Мероне 

–Н“ ЕООД и е единственото голямо предприятие на територията на общината, осигурява 

работни места и ежемесечно прави дарение на млечни продукти за децата от ЦДГ. 

 Радка Желева – Това е най- правилното решение, което предстои да вземем. Подкрепям 

местния бизнес. Неприятно е, че се наложи предния път да се вземе решение. Не беше ли 

достатъчно ясно, че нямаме право и още тогава да беше се придвижил въпроса по този  начин за 

подаване на заявление за закупуване. От тяхна и от наша страна, неможеше ли да се изясни, че 

нямаме право, както Областния управител посочва, че ОбС е взел незаконосъобразно решение. 

Да го отменим и да се изясни много добре със специалисти. 

 Сезгин Али – Най-добрия вариант е да се закупи и да е по-голям парцела. 

 Иван Василков – Колко е данъчната оценка на имота? Мисля, че от наем ще получаваме 

повече, от колкото от продажба. Абстрахирам се от много неща. Не съм против развиването на 

дейността. След 5 години, ако се газифицира Алфатар, тази база няма да им е необходима и ще 

се използва за други цели. Те ще са собственици, защото много неща могат да се направят на 

това место, ако се закупи.  

          Иван Захариев – кмет на с.Алеково – Ако е край морето, но тук няма много 

възможности. 
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          Иван Василков – Нямате думата. Не сте пиар. „За” отмяна на решението съм, защото 

нямаме избор. 

          Янка Господинова – Трябва да дойде оценител. Имаме заявление за намерение за 

покупка, а не за под наем. 

 Живка Великова- Аз съм „За”. 

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

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.23, т.,24, ал.2 и чл,45,ал.4, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със 

Заповед №АК-02-2/14.03.2018г. на Областния управител на Област Силистра, предлагам на 

Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 318 

 

1. Общински съвет – Алфатар отменя свое Решение №315, прието на редовно заседание, 

проведено на 23.02.2018г. от Протокол №033, поради незаконосъобразност. 

 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 Елис Талят – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно: Отчет за работата на общинска 

администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар от месец март 2017 година до 

месец декември 2017 година. 

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

Община Алфатар. 

          Янка Господинова – Предлагам на Вашето внимание Отчет за изпълнение на решенията 

на Общинския съвет, касаещи работата на Кмета на общината и общинската администрация 

през периода от 01.03.2017 година до 31.12.2017 година. Всички решения са изпълнени. 
Елис Талят –  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Иван Василков – Относно решение №277/27.11.2017 г. Даване съгласие Община Алфатар 

да кандидатства с проект „Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства” по 

Проект „Красива България” видяхме проекта - скицата и къде ще бъде входа. Входовете са от  

към страната на училището. Имахме поставено условие входа да е от към магазина, а не към 

училището. Портала ще го махаме или не? 

Янка Господинова – Няма вход към училището. Рампата за инвалиди е отпред, защото от 

задната страна е голяма денивилацията. Там е рампата за инвалиди, но входа реалния е там от 

където ще се зарежда котелното. 

Радка Желева – Така или иначе си дадохме съгласието с условие входа да бъде отзад. 

На ПК гледахме проекта и входа излиза пак на ул. „Христо Ботев“ с пресечката с „Йордан 

Петров” и разбирам, че приемната ще бъде там. Не става ясно, че ще се минава отзад през 
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портите.  

Минка Стоянова – Единственото притеснение тук е, че има деца. Това е училище, има 

малки деца от първи до седми клас. Аз си защитавам децата. Първо трябва да мислим за децата. 

Всичко е възможно, могат да влязат в някакви взаимоотношения. Трябва да има някаква мярка и 

входовете да не бъдат един срещу друг. Децата там се спират да си взимат закуска. 

Иван Василков – На ПК Архитекта на Общината много правилно обясни, че трябва да 

има 15 метра от вход до изход. Само един ще бъде входа, където е рампата, това подсказва 

проекта. Другото отзад ще бъде втори авариен изход. В този ред на мисли портала си остава  и 

ще се отваря само, когато ще се зарежда с гориво и продукти. Няма сграда през, която да се 

влиза през авариен изход. Няма такъв проект на територията на общината. Отчета няма да го 

гласувам поради безсмисления диалог, който сме водили преди два месеца за входа на ЦНСТ. 

Янка Господинова – Проектантите така са го проектирали. Ако искате да се запознаете в 

детайли, като свърши сесията ще слезем долу и ще извикаме проектантите. В момента кмет на 

населено място напусна, след малко и аз ще тръгна, защото за мен това не е нормална сесия. 

Всяко Ваше решение е уважено. 

 

Ръководството на общината в лицето на кмет, зам. кмет заедно със присъстващите 

служители на общинска администрация  напуснаха заседанието на ОбС в 12:16 ч. 

 

Радка Желева – Проектантът има право със заповед да промени определени неща в 

проекта. Излизам с предложение да се отложи разглеждането на тази докладна за следващо 

заседание на ОбС, като бъде предоставена достатъчно информация от проектанта и архитекта 

във връзка с Решение №277 на ОбС Алфатар от Протокол №29 от 27.11.2017 г.   

Минка Стоянова – Поддържам мнението на госпожа Желева. 

Елис Талят – Колеги, имаме предложение от г-жа Желева да се отложи разглеждането на 

докладна записка относно „ Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар от месец март 2017 година до месец декември 2017 година“ за 

следващо заседание на ОбС, като бъде предоставена достатъчно информация от проектанта и 

архитекта във връзка с Решение №277 на ОбС Алфатар от Протокол №29 от 27.11.2017 г.  

Гласуваме предложението. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0      „въздържали се” – 2 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова Въздържал се Радка Желева за 

Ивелина Вълева Въздържал се  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Да се отложи разглеждането на 

докладната записка до получаване на по - подробна информация. 

 Елис Талят – Гласуване по приетото предложение да стане решение по точка втора. 

  

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0      „въздържали се” – 2 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова Въздържал се Радка Желева за 

Ивелина Вълева Въздържал се  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 
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Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет прие следното: 

РЕШЕНИЕ № 319 

 

1. Отлага разглеждането на докладна записка относно „Отчет за работата на общинска 

администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар от месец март 2017 година до 

месец декември 2017 година., за следващо заседание на ОбС, като бъде предоставена достатъчно 

информация от проектанта и архитекта във връзка с Решение №277 на ОбС Алфатар от 

Протокол №29 от 27.11.2017 г.  

 

Елис Талят – Колеги моля да преминем към трета точка от дневния ред. 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно: Закриване на НУ „Отец Паисий“ с.Алеково от 

учебната 2018/2019 година. 

Елис Талят – Докладната е разгледана на заседание на ПК в присъствието на Юлиян 

Драгнев – директор на НУ “Отец Паисий“ с.Алеково.   Приложено е и мотивирано предложение 

от в.и.д. директор на НУ „Отец Паисий”, с. Алеково за закриване от учебната 2018/2019 година.  

 Елис Талят –  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

 Живка Великова – Този казус го разнищваме толкова години. Хубаво си беше, когато 

имаше деца.  

 Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

За. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.312,ал.1 и ал.6 от Закон за предучилищното 

и училищното образование и чл.7 от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да приеме 

следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 320 

  

1. Закрива от учебната 2018/2019 година НУ „Отец Паисий”, с. Алеково.  

1.1. мотиви за необходимостта от закриване  
- малък брой ученици, обучение в слята маломерна паралелки, което влошава качеството 

на образование;  

- от учебната 2017/2018 г., учениците учат в пригодена класна стая в сградата на НЧ 

„Пробуда – 1910”, с. Алеково; 

- недостатъчни финансови средства за издръжка; 

1.2. наименование и адрес – Начално училище „Отец Паисий”, с. Алеково, община Ал-

фатар, обл. Силистра, ул. Отец Паисий 1; 

1.3. вид на училището – общинско училище;  

1.4. етап и степен на образование и организация на учебния ден – начален етап на  

образование, степен – начална, целодневна организация на учебния ден;  

1.5. информация за броя на учениците и възможностите за пренасочването им - през 

учебната 2017/2018 г. в училището се обучават 10 ученици в една слята паралелка от два класа, 

както следва: 2 клас – 5 ученици и 3 клас – 5 ученици. От началото на втория срок по желание 

на родителите двама ученици са записани в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар и на практика в НУ 

„Отец Паисий”, с. Алеково се обучават 8 ученици, разпределени по класове, както следва: 2 клас 

– 4 ученици и 3 клас – 4 ученици. Учениците могат да бъдат пренасочени в ОУ „Христо Ботев”, 

гр. Алфатар.  
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1.6. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и 

използване на сградния фонд и на материално-техническата база – публична общинска соб-

ственост, с акт за собственост №217 от 11.07.2013 г., сградният фонд да се използва за предоста-

вяне на социални услуги в общността, материално-техническата база да се използва от ОУ 

„Христо Ботев”, гр. Алфатар;  

1.7. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация – за-

дължителната документация да се приеме и съхранява в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар; 

1.8 информация за осигурен транспорт до училището, към което са насочени учени-

ците – учениците да се извозват ежедневно до ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар с автобусите за 

превоз на ученици, предоставени на общината от МОН.  

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да започне производство по издаване на заповед 

от Министъра на образованието и науката за закриване на НУ „Отец Паисий”, с. Алеково.  

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно: Обсъждане и одобряване на Годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 

2014-2020г. през 2017т. и Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 

2018г. 

Елис Талят – Докладната е разгледана на заседание на ПК. Давам думата за предложения, 

въпроси и становища. 

          Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

За. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионалното 

развитие, във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следните 

 

РЕШЕНИЕ № 321 

 

1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2017 г. (Приложение 1). 

2.Приема Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2018 година 

(Приложение 2). 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0      „въздържали се” – 2 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  Въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно: Приемане на Отчет за 2017г. по изпълнение 

на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018г., Аналитична справка за Годишен 

доклад за младежта за 2017г., План за изпълнение на Националния план за младежта (210-2020) 

за 2018г. и Общински план за младежта за 2018г. 

Елис Талят- Докладната записка е разгледана на заседание на ПК. Давам думата за 

изказвания, предложения, въпроси и становища. 

Иван Василков – В случая какво решение трябва да се вземе. Няма подписи, няма 

подпис от кмета на „Утвърдил”. Няма подписи на „Изготвил”, а и не трябва ли да се изготви със 

съдействието на председателите на  комисии. Първата година от мандата бях поканен за 

обсъждане на плановете, като председател на комисията по здравеопазване, социални дейности, 

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите. А сега 

се работи, като един решава, а другите гласуват. Няма да гласувам. 

Елис Талят – На входираната докладна записка в ОбС има подпис на кмета, а  

приложенията към докладната са предоставени на CD и така са Ви препратени. 

Живка Великова – Комисията е работила добре относно отчета. От справката се вижда, 

че  безработицата е намаляла. 

Сезгин Али – Аз се въздържам. 

Радка Желева - Аз също се въздържам, поради отсъствието на вносителите. А това са 

планове и отчети. 

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 – 

Повече от половината от членовете на комисията са с положително становище и са „ЗА” по 

разгледаната докладна. 

            Елис Талят – Зачитам проекта за решение, моля да гласуваме. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за”- 4 „против” – 0      „въздържали се” – 7 

Елис Талят Въздържал се Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева Въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова Въздържал се 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов Въздържал се 

Петранка Славова за Йорданка Иванова Въздържал се 

Сезгин Али  Въздържал се   

РЕШЕНИЕТО  НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.16 от Закона за младежта, 

Общински съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 322 

I. Общински съвет Алфатар не приема проекта за решение по ДЗ относно „Приемане на 

Отчет за 2017г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 

2018г., Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017г., План за 

изпълнение на Националния план за младежта (210-2020) за 2018г. и Общински план за 

младежта за 2018г.”, а именно: 

 

 

1. Приема Отчет за 2017 година по изпълнение на Националната стратегия за младежта 

2010-2020 г. на Община Алфатар (Приложение №1); 
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2. Приема Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017 година на Община 

Алфатар (Приложение №2); 

3. Приема План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. на 

Община Алфатар за 2018 година (Приложение №3); 

4. Приема Общински план за младежта за 2018 година (Приложение №4); 

5. Възлага на кмета на община Алфатар да създаде организация по изпълнение План за 

изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. на Община Алфатар и 

Общински план за младежта за 2018 година.  

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно: Учредяване на възмездно право на 

ползване върху имот от общински поземлен фонд с идентификатор №00415.73.53 по КККР на 

гр.Алфатар за устройване на постоянен пчелин. 

Елис Талят– Докладната е разгледана на заседание на ПК. Давам думата за предложения, 

въпроси и становища. 

Иван Василков – Съгласен съм с предложението на общината за 10 години. 

Петранка Славова – Да ни се предостави скица къде ще бъде пчелина. 

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

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

реформа и земеделие - Съгласни сме. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска 

собственост, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, чл.22, ал.3 и ал.5 Наредба за 

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

чл.30, ал.1, т.3, от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Алфатар, предлагам Общински съвет Алфатар, да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 323 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху имот с 

НТП „Изоставено трайно насъждение”, с площ от 1,000 дка, представляваща част от 

недвижим имот – частна общинска собственост - №00415.73.53 с обща площ от 18,742 

дка, намиращ се в местност „ТЕКЕРЛЕШКИ БЛОК” по КККР на гр.Алфатар, община 

Алфатар, ЕКАТТЕ 00415 за устройване на постоянен пчелин на Юлия Марчева Узунска-

Фернандез от гр. Алфатар, ул. „Илия Блъсков” № 29, за срок от 10 години. 

2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване на имота в размер на 20,00 (два-

десет) лв./дка  
3. Разходите по геодезическото заснемане да са за сметка на лицето, на което ще 

бъде учредено правото на ползване върху имота за устройване на пчелин.  

4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината изпълнение на решението и сключване на до-

говор. 
 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
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ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно : Заявление с вх.№ 538/06.02.2018год. от 

Иван Стоилов Радулов качеството на упълномощен представител на „Нетуоркс- България” 

ЕООД с управител Свилен Руменов Максимов, пълномощно с рег.№113 от 10.01.2018год. за 

допускане изработване на ПУП - Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения за нуждите на „Нетуоркс- България” ЕООД. 

Елис Талят-  Докладната е разглеждана на заседание на ПК в присъствието на арх. Иван 

Пенев. Давам думата за изказвания, предложения и становища. 

Радка Желева – Подкрепяме, не са засегнати частни имоти. 

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

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

реформа и земеделие - Съгласни сме.  

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.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

ОбС гр. Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 324 

 

Разрешава/допуска да се изработи проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

„Нетуоркс- България” ЕООД, преминаващ през следните имоти по КК на гр.Алфатар: ПИ 

00415.25.500, 00415.25.501, 00415.25.502, 00415.26.502, 00415.41.505, 00415.42.503,  

00415.52.501,  00415.53.400,  00415.53.402, 00415.53.403, 00415.53.500, 00415.59.500  

           С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП- ПП съгласно 

чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 

           Изработването на проекта за ПУП- ПП да се възложи от заинтересованите лица по 

чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

            Проектът за ПУП- ПП да се изработи при спазване на изискванията на Наредба 

№8/2001год. за обема и съдържанието на устройствените  планове. 

            Проектът за ПУП- ПП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди 

внасяне за приемане и одобряване. 

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

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

           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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно: Даване на съгласие за промяна на начина на 

трайно ползване на имоти-частна общинска собственост с НТП „Изоставена орна земя“ в 

землището на гр.Алфатар. 
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Елис Талят- Докладната е разгледана на заседание на ПК. Давам думата за предложения, 

въпроси и становища.  

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. 8 от Закона за местното самоуправление и местната админис-

трация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), предлагам на Общин-

ския съвет Алфатар да вземе следното: 
 

 РЕШЕНИЕ № 325 

 

1.Общинския съвет Алфатар  дава съгласие: 

 1.1.Да се промени начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор  

№00415.77.502 по КККР на гр.Алфатар с площ от 11 626 кв.м., ІІІ категория, местност „Ди-

митрова локва”, за който е съставен АОС(ч) № 528/06.03.2018г. от  „Изоставена орна земя” на 

„Нива”. 

1.2. Да се промени начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

№00415.131.508 по КККР на гр.Алфатар с площ от 36 582кв.м., ІІІ категория местност, „Са-

ища”, за който е съставен АОС(ч) № 530/06.03.2018г.  от „Изоставена орна земя” на „Нива”. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да предприеме всички необходими действия по 

изпълнение на решението. 

 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Иван Василков – Имам питане от животновъди, имаме ли 12 водопойни чешми? Както 

пише в „Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община Алфатар 

2015-2020 г., през 2017 г.”, който разгледахме на миналата сесия през февруари. Защото даваме 

пасища и събираме такси, а не сме осигурили вода. Колеги, ние сме тук, за да защитаваме 

интересите на хората. 

Елис Талят – Ще Ви предоставя справка относно чешмите. 

  

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 13:00 часа 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:  /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

                                                            Протоколист:  /П/ 

 /Живка Банкова/ 


