
 
 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 № 024/29.06.2017 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 232 

 
Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към 

дневния ред, както следва:  

 

Т.4 Докладна записка с Вх.№545 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”.  

Т.5 Докладна записка с Вх.№546 относно: Предоставяне под наем на земи от 

общинския поземлен фонд през стопанската 2017-2018г.  

Т.6 Докладна записка с Вх.№547 относно: Допускане изработване  на Проект за 

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ 

№002049 и ПИ №002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по 

Заявление с Вх.№1087/12.06.2017год. 

Т.7 Докладна записка с Вх.№548 относно: Одобряване Проект за изменение на 

кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за”Стопански двор” по регулационния план 

на с.Чуковец, община Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год. 

Т.8 Докладна записка с Вх.№552 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

Т.9 Докладна записка с Вх.№553 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

Т.10 Докладна записка с Вх.№554 относно: Предоставяне под наем на недвижим 

имот частна общинска собственост в Община Алфатар.  
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 233 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
         1. Докладна записка относно: Отменяне чл. 62 от Наредба за реда за придобиване, 

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

Алфатар, приета с решение №239 по протокол № 27 от 26.07.2013г. на Общински съвет 

Алфатар. 

 2. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в 

извънредно  заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област 

Силистра на 18.07.2017г. 

 3. Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”  

4. Докладна записка с Вх.№545 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”.  

5. Докладна записка с Вх.№546 относно: Предоставяне под наем на земи от 

общинския поземлен фонд през стопанската 2017-2018г.  

6. Докладна записка с Вх.№547 относно: Допускане изработване  на Проект за 

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ 

№002049 и ПИ №002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по 

Заявление с Вх.№1087/12.06.2017год. 

7. Докладна записка с Вх.№548 относно: Одобряване Проект за изменение на 

кадастрален план и изменение на ПУП- ПР за”Стопански двор” по регулационния план 

на с.Чуковец, община Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год. 

8. Докладна записка с Вх.№552 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

9. Докладна записка с Вх.№553 относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

         10. Докладна записка с Вх.№554 относно: Предоставяне под наем на недвижим 

имот частна общинска собственост в Община Алфатар.  

 11. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Отменяне чл. 62 от Наредба за реда за придобиване, 

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

Алфатар, приета с решение №239 по протокол № 27 от 26.07.2013г. на Общински съвет 

Алфатар. 

 

 

        В изпълнение на решение №49/17.05.2017г. на Административен съд Силистра и 

на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 234 

 
1.  Отменя чл.62 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост на Община Алфатар, приета с решение №239 по протокол 

№27 от 26.07.2013г. на Общински съвет Алфатар. 
 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Определяне на представител на Община Алфатар в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 

18.07.2017г. 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал.5 от Закона за 

водите, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №235 

 

1. Определя г-жа Янка Стоянова Господинова – кмет на Община Алфатар, а при 

нейна невъзможност за участие г-жа Елис Талят – Председател на ОбС 

Алфатар за представител на Община Алфатар в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК” ООД Силистра, което ще се проведе на 18.07.2017 г. от 

14:00 часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация - 

Силистра. 

 

2. Възлага на представителя на Община Алфатар в извънредното заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра:  

2.1. Да участва в обсъждане на препоръчителен размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2018г. в размер на 22 000,00лв. и да 

гласува „за” неговото приемане. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 

от НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по протокол 

№27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г., 

Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №236 

 

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, 

по протокол №018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1. №00415.503.1381 с площ от 866 кв.м., гр.Алфатар, ул.Росица №1, 

АОС№514/23.05.2017г.   

2. №00415.503.3211 с площ от 905 кв.м., гр.Алфатар, ул.Росица, АОС №515/23.05.2017г. 

 

2.  Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от три  години. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за  

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и 

вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 

от НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по протокол 

№27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г.,  

Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №237 

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, 

по протокол №018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 
1. №00415.501.3135 с площ от 508 кв.м., гр.Алфатар, ул.Йордан Петров №23, 

АОС№316/21.06.2011г.   

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от три  години. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд 

през стопанската 2017-2018г. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24а, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75-78  от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №238 

 

                  1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г., приета с Решение №187 по 

протокол № 018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар като включва имотите, които могат да 

се отдават под наем през стопанската 2017-2018г.:  

 

 1.1.Земи от общинския поземлен фонд на Община Алфатар, които могат да се 

отдават под наем чрез търг през 2017-2018 г. за срок от една стопанска година, съгласно 

списък –  

приложение №1.  

 

 1.2.Маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Алфатар, с площ 

до 3,00дка, които могат да се отдават под наем без търг през 2017-2018 г. за срок от 

една година, съгласно списък - приложение №2.  

 

 1.3. Земи от общинския поземлен фонд на Община Алфатар, заети с трайни 

насаждения или които не са били използвани две или повече стопански години, 

съгласно списък – приложение № 3. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на земите от 

общинския поземлен фонд през 2017-2018г., за една стопанска година, съгласно 

Приложение № 1, на цени и в съответствие с НТП на имотите, както следва: 

 

 2.1. Начална тръжна цена при отдаване под наем на имоти с НТП „нива” - 

55,00лв/дка.  

 

 2.2. Начална тръжна цена при отдаване под наем на имоти с НТП „изоставени и 

други неизползвани земи” по категория на имотите, както следва: III кат.: 12лв/дка; IV 

кат. - 10,00лв/дка; V кат. - 8,00лв/дка и VI кат. - 7,00лв/дка. 

 

 

 



 

 2.3. Начална тръжна цена при отдаване под наем на имоти с НТП „изоставени 

трайни насаждения” по категория на имотите, както следва: III кат. - 15лв/дка; IV кат. - 

12,00лв/дка; V кат. - 10,00лв/дка и VI кат. - 8,00лв/дка. 

 

 3.Възлага на кмета на Община Алфатар дейностите по отдаване под наем без 

търг или конкурс, за срок от една година на маломерните имоти от общинския 

поземлен фонд с площ до 3 (три) дка, съгласно приложение № 2, и сключване на 

договори за наем на цена, в съответствие с начина на трайно ползване на имота и 

категорията, в размери, определени в т.2 от решението.  

 

 

 4. Възлага на кмета на Община Алфатар дейностите по отдаване под наем без 

търг или конкурс, за срок от една година за едногодишно ползване на земи, заети с 

трайни насаждения или които не са били използвани две или повече стопански години, 

съгласно приложение №3, и сключване на договор за наем на цена, в съответствие с 

начина на трайно ползване на имота и категорията, в размери, определени в т.2 от 

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   

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план - 

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

землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с Вх.№1087/12.06.2017год. 
 

                                    Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №239 

 

1. Отлага за разглеждане на Докладна записка относно „Допускане изработване  

на  Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за 

ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС  за землището на с. 

Кутловица, община Алфатар, по Заявление с Вх.№1087/12.06.2017год.” за 

следващо заседание на Общински съвет Алфатар. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0  „въздържали се” – 1 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова въздържал се Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 
 

 

 

 

 

  

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА СЕДМА: Одобряване Проект за изменение на кадастрален план и изменение 

на ПУП- ПР за ”Стопански двор” по регулационния план на с.Чуковец, община 

Алфатар одобрен със Заповед №847/27.12.1979год. 
  

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 взе следното: 

РЕШЕНИЕ №240 

1.Одобрява нанасяне на имотите по кадастралния план на „Стопански двор” 

предоставен от ОД”Земеделие”- Силистра и заличаване на съборените сгради. 

 

2.Одобрява изменението на уличната регулация и създаване на нови 

урегулирани поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с 

имотните граници. 

 

3.Одобрява създаване на нов квартал  №22. 

 

4.Одобрява създаване на нова улична отсечка с преобладаваща ширина 17м. и 

вътрешни улични отсечки следващи контура на имотите по кадастралния план на 

„Стопански двор” с ширина 6м.  

 

5.Одобрява образуване на седем нови УПИ в кв.14, отредени за „Стопанска 

дейност” 

 

- УПИ ІХ-149, кв.14 с площ от            2 888кв.м. 

- УПИ ХV-150, кв.14 с площ от          6 000кв.м.  

- УПИ ХІV-151, кв.14 с площ от            684кв.м. 

- УПИ ХІІІ-152, кв.14 с площ от            299кв.м. 

- УПИ ХІІ-153, кв.14 с площ от           2 060кв.м. 

              - УПИ ХІ-154, кв.14 с площ от            1 671кв.м. 

  - УПИ Х-160, кв.14 с площ от               4 609кв.м. 

 

          6.Одобрява образуване на шест нови УПИ в кв.22, отредени за „Стопанска 

дейност” 

 

-   УПИ І-155, кв.22 с площ от               1 188кв.м. 

-   УПИ ІІ-156, кв.22 с площ от              1 625кв.м. 

-   УПИ ІІІ-157, кв.22 с площ от                601кв.м. 

-   УПИ ІV-158, кв.22 с площ от                518кв.м. 

-   УПИ V-159, кв.22 с площ от            10 581кв.м. 

-   УПИ VІ-160, кв.22 с площ от             8 378кв.м. 

 

 



 

7. Одобрява образуване на ПИ № 161, представляващ - местен път, с площ от 1 

890кв.м.  

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за  

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за  Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 
 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА ОСМА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и 

т.2 от НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по 

протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол 

№60/14.07.2015г., Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №241 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 
1. №00415.502.302.1 с площ от 15 кв.м., гр.Алфатар, ул.Олшанка №8, АОС№293/30.03.2011г.   

 

2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от три  години. 

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за  

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за  Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

                                                                       
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 



 

 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА ДЕВЕТА: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти 

и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и 

т.2 от НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по 

протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол 

№60/14.07.2015г., Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №242 

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, 

по протокол №018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 
1. №00415.502.302.2 с площ от 81 кв.м., гр.Алфатар, ул.Олшанка №8, АОС№293/30.03.2011г.   

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно 

наддаване, по реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на 

горепосоченото имущество, за срок от три  години. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „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 - Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 024/29.06.2017 г. 

 
ТОЧКА ДЕСЕТА: Предоставяне под наем на недвижим имот частна общинска 

собственост в Община Алфатар. 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС  и чл.23, ал.1, 

т.2, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №243 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия”  

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 
1. Част от спортна сграда – помещение със ЗП 11,5 кв.м., в гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” №2, 

идентификатор на сграда с №00415.502.4079.2, която е разположена в поземлен имот с 

идентификатор №00415.502.4079, АОС(ч) №396/17.10.2013г.   

 

2.Дава съгласие за предоставяне под наем за срок  до 31.12.2017 година на 

„ЕЛИЦА” ЕООД, ЕИК 118551453, с адрес на управление гр. Алфатар, ул. 

„ЖП – гара” №1, представлявано от Генка Ганчова Косева на недвижим 

поземлен имот с идентификатор №00415.502.4079.2, помещение с площ от 11,5 

кв.м., находящ се в гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” №2, АОС(ч) 

№396/17.10.2013г.   

3.Възлага на Кмета на община Алфатар да издаде заповед, сключи договор и 

предаде имота. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за  

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за  Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 


