
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 1 

 
          ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ №021 

от 28.04.2017г. 

 

 Днес, 28.04.2017г. от 10:30 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 Павлина Друмева – директор на Дирекция „АПОФ“, г-жа Красимира 

Колева- директор на Дирекция „Специализирана администрация“, г-н Георги Донков – 

мл.експерт „ Общинска собственост“, кметове и кметски наместници. Гост: Теодор Крумов. 

 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, 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 редовното заседание на Общински 

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №20/25.04.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Имаме две входирани допълнителни докладни записки с №436 и №437 от 27.04.2017г. 

1. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар 

/представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год. за 

улична и дворищна  регулация. 

2. Докладна записка относно предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

 Разгледали сме ги на заседание на постоянните комисии.  

Елис Талят – Да гласуваме за включване на допълнителните докладни записки към 

дневния ред като:  

Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар 

/представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год.за улична 

и дворищна  регулация, като т.6 

Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар, като т.7  

 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 2 

 

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 №211 

Предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния ред, както 

следва:  

Т.6 Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар 

/представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год. за 

улична и дворищна  регулация . 

Т.7 Докладна записка относно предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

 

Елис Талят – Зачитам проект на дневен ред. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за 

тримесечието април - май - юни на 2017г. 

 2. Докладна записка относно Проект на правила за ползване на мерите и пасищата на 

територията на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и Проект на годишен 

план за паша през 2017 година.  

 3. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. 

 4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие  на социалните 

услуги в Община Алфатар за 2017-2018 година.  

 5. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017г. 

 6. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар 

/представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год. за 

улична и дворищна  регулация . 

 7. Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

 8.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 Елис Талят – Колеги, имате ли предложения по дневния ред?  

            Радка Желева – Техническа забележка по докладна записка: В точка Трета от дневния 

ред да се допълни „и Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 

година”, след като е дадено за решение и го има като приложение.  

            Елис Талят – Да гласуваме дневен ред. 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 3 

 

 

 

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 № 212 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за 

тримесечието април - май - юни на 2017г. 

 2. Докладна записка относно Проект на правила за ползване на мерите и пасищата на 

територията на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и Проект на годишен 

план за паша през 2017 година.  

 3. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. и Приемане на 

Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година. 

 4. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие  на социалните 

услуги в Община Алфатар за 2017-2018 година.  

 5. Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017г. 

 6. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от Регулационния план на гр.Алфатар 

/представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК на гр.Алфатар/ и изменение на 

уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979год. за 

улична и дворищна  регулация . 

 7. Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска собственост за 

задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

 8. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

  

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

  

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно план за работата на Общински съвет 

Алфатар за тримесечието април - май - юни на 2017г. 

Елис Талят – Предлагам на Вашето внимание за разглеждане и обсъждане План за 

работа на Общински съвет – Алфатар за тримесечието април – май – юни на 2017г. Този план 

има отворен характер. В него са включени основни задачи и предложения от текущ порядък, 

като могат да се включват и допълнителни въпроси и предложения.  

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 – 

Приемаме. 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 4 

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 – 

Приемаме. 

  

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

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

Алфатар, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 213 

 

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

юни на 2017г. 

 

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 - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
  

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно Проект на правила за ползване на мерите и 

пасищата на територията на Община Алфатар от общински фонд ,,Пасища  и мери” и Проект на 

годишен план за паша през 2017 година.  

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова – Представям Ви Проект на правила за ползване на общински мери 

и пасища на територията на Община Алфатар /Приложение 1/ и Проект на годишен план за 

паша през 2017 година /Приложение 2/, който съдържа задълженията на общината и на 

ползвателите и Списък с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни по 

населени места /Приложение №3/.  

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Живка Великова – По отношение т.2.14 /Ползвателите на мери и пасища нямат право да 

заграждат предоставените им за ползване пасища, мери и ливади, както и да изграждат в тях 

временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешени 

случаи./, други общини ги заграждат. 

Янка Господинова – По закон нямаме право. Аз като кмет няма да подпиша да се слага 

електропастир.  

 Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат 

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 –

Приемаме. 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 5 

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

местната администрация във връзка с  чл. 37о ал. 1, т. 2 и ал.4, т.1, т.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.8 и 

чл.10 от Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорни задължения на 

земеделски имоти от общински фонд ,,Пасища  и мери”, предлагам Общинския съвет да вземе 

следното: 

   

РЕШЕНИЕ №214 

 

1. Приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община  

Алфатар, съгласно Приложение 1. 

2. Приема Годишен план за паша през 2017 година, съгласно Приложение 2 и Списък с 

данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни по населени места –  

Приложение № 3. 

3. Възлага на Кмета на общината изпълнение на решенията. 

 

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

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  въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно Обсъждане и одобряване на Годишен 

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

2014 – 2020 г. през 2016 г. и Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар 

за 2017 година. 

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

на община Алфатар. 

 Янка Господинова – Представям на Вашето внимание Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 

г. и Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година. Разписан подробно 

и детайлно. Със Заповед № ЗМФ-106 от 01.02.2017 г. на Министъра на финансите е утвърден 

списък за 2016 година, на общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за 

страната. Община Алфатар е включена в този Списък, с равнище на безработица за 2016  

година, възлизащо на 25,28%. Адмирации за ръководството на НУ „Христо Ботев“. Изклю-

чителна активност. Всичко, което е заложено в плана се изпълнява. 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

            Радка Желева – Църквата има ли договор за посещения от туристи? Имате ли 

информация дали се посещава? 

            Янка Господинова – Миналата година имахме група, която искаше да посети 

църквата. Но така или иначе посещението не се осъществи. 

 Живка Великова – Доклада е достатъчно подробен. 

 Елис Талят - Становища на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 6 

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. 

  

 

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 следното: 

 

РЕШЕНИЕ №215 

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

развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2016 г. (Приложение 1). 

2. Приема Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2017 година (Прило-

жение 2). 

  

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

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  въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие  

на социалните услуги в Община Алфатар за 2017-2018 година.  

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – На Вашето внимание е Годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Алфатар. Същият се приема ежегодно и съдържа дейностите, които ще бъдат 

изпълнявани и през следващата календарна година. Всички налични социални услуги си 

остават. Имаме идея да разкрием Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

психични разстройства или деменция (ДДД, резидентен тип), но за да разкрием услугата 

сградата трябва да е готова. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Радка Желева – Няма ли да е проблем, че е в съседство с училището? 

Живка Великова – Хората винаги ще излизат с придружител. 

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 – 

Приемаме. 

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

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

реформа и земеделие – За.  



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 7 

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 Закона за местното самоуправление и местната адми-

нистрация във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, предлагам  

Общински съвет гр.Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №216 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2017-2018 

година. 

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

на плана. 

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

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  Въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно приемане на Отчет за изпълнение на 

Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016г. и Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2017г. 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова –  Пред Вас е Отчетът на Общинската програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2016 година и проектът на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017 г., които са разработени съвместно с ръководителите на отговорните 

институции. В КЦД към настоящия момент имаме седем деца. Нямаме проблеми с децата на 

територията на община Алфатар. Истината е, че работим в синхрон. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Минка Стоянова – Нямаме лошо поведение на децата към учители. 

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 – 

Приемаме. 

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 – За. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– Приемаме. 

 

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

Закона за закрила на детето, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 8 

РЕШЕНИЕ №217 

 

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

Алфатар за 2016 година; 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 година. 

 
 

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

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  Въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен 

план/ПУП/- План за регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133 от 

Регулационния план на гр.Алфатар /представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от 

КК на гр.Алфатар/ и изменение на уличната регулация по плана на гр.Алфатар, одобрен със 

Заповед №122/14.03.1979год. за улична и дворищна  регулация. 

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

Община Алфатар. 

         Янка Господинова – С Решение №204 от Протокол №019/27.02.2017год. на Общински 

съвет гр.Алфатар е допуснато изменение на Подробен устройствен план/ПУП/- План за 

регулация/ПР/ за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133, от РП на гр.Алфатар, представляващ 

ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК  на гр.Алфатар. 

Красимира Колева – Този проект е минал през ОЕСУТ. Променяме статута, за да можем 

да го отдаваме под наем. Образуват се нови имоти и нова обслужваща улица от о.т.327 

/съществуваща/  през о.т. 327а /нова/ до о.т.331а /нова/ на ул. „Ал. Стамболийски” с площ от 1 

627кв.м. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 – 

Одобряваме. 

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

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

реформа и земеделие – Одобряваме.  

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

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

Одобряваме. 

 

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

администрация във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, предлагам ОбС гр. Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №218 

 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 9 

1. Одобрява  ПУП- План за регулация за УПИ VІІІ-за „Залесителен пояс” в кв.133, от РП на 

гр.Алфатар, представляващ ПИ с идентификатор №00415.503.3234 от КК  на гр.Алфатар, 

както следва:  

1.1. Одобрява ПУП- ПР и образуване на следните парцели  в кв.134 от РП; 

 УПИ VІІІ-3272 за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, чиито 

регулационни линии са прокарани по кадастралните граници на ПИ 

00415.503.3272 от КК, съгласно §8, ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ, с площ от 1800 

кв.м; 

 УПИ ІХ-3273-за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, съответстващ на 

ПИ с идентификатор 00415.503.3273 от КК, с площ от 7 767кв.м; 

 УПИ Х-3276-за ниско жилищно застрояване, кв.134 от РП, съответстващ на 

ПИ с идентификатор 00415.503.3276 от КК, с площ от 7 586 кв.м; 

 Образува се нов УПИ ХІ-за озеленяване, кв. 134 по РП, с площ от 8 369кв.м; 

 

1.2. Одобрява изменението на ПУП- ПР в кв.133 и образуване на: 

 УПИ ХІ-3275 - за озеленяване, кв.133 от РП, съответстващ на ПИ с 

идентификатор 00415.503.3275 от КК с площ от 921кв.м. 

1.3. Одобрява създаване на нова обслужваща улица от о.т.327 /съществуваща/  през о.т. 327а 

/нова/ до о.т.331а /нова/ на ул. „Ал. Стамболийски” с площ от 1 627кв.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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

  

 ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно Предоставяне под наем на имот общинска 

собственост за задоволяване на здравните нужди на населението в Община Алфатар. 

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

Община Алфатар. 

         Янка Господинова -  В община Алфатар постъпи Заявление с вх.№ 736/20.04.2017г. от ЕТ 

„АПМП-ИП д-р Маргарита Терезенова” с искане за ползване под наем на имот – частна 

общинска собственост, за ползване като амбулатория за първична медицинска помощ-

Комбинирана сграда за здравна служба – помещение със ЗП от 12 кв.м., намиращ се в с. 

Чуковец, общ. Алфатар, ул. „Първа” №5А. 

Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Тюркян Мехмед – Д-р Терезенова си ползва помещението. 

Красимира Колева – Към настоящия момент и д-р Куртев работи там, но в друго 

помещение. 

Сезгин Али – За едни може за други не. Веднъж гласуваме като срок до края на мандата 

ни, а за други два мандата. Давам предложение да предоставим помещението за срок от три 

години. 

Елис Талят – Колеги да гласуваме предложението на Сезгин Али. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед въздържал се 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 10 

Живка Великова въздържал се Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева въздържал се Минка Стоянова въздържал се 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов въздържал се 

Петранка Славова въздържал се Йорданка Иванова въздържал се 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Иван Василков – Давам предложение за шест години. 

Елис Талят – Колеги да гласуваме предложението на Иван Василков за предоставяне на 

помещението за срок от шест години. 

 

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

Елис Талят въздържал се 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  въздържал се   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Становища на постоянните комисии. 

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. 

 

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 (НРПУРИВОС) предлагам на Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №219 

1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 6   години, на ЕТ „АПМП-ИП д-р 

Маргарита Терезенова”, с адрес на управление  гр.Алфатар, ул. „Иван Вазов” №17, 

представлявана от д-р Маргарита Стоянова Терезенова на част от имот – частна общинска 

собственост, за ползване като амбулатория за първична медицинска помощ, както следва: 

 Комбинирана сграда за здравна служба – помещение със ЗП от 12 кв.м., намиращ 

се в с. Чуковец, общ. Алфатар, ул. „Първа” №5
А
, при граници на имота: изток – спортен терен, 

запад – кметство, север – магазин, юг – кметство, с АОС № 6/26.06.2000г., вписан на 

04.04.2007г., с вх. рег. №3038, том VII, стр.31, ПК 10560, н.д. 1377, като търговеца ще проведе 

всички необходими действия за привеждане на имота във вид необходим за целите за които се 

наема. 

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

имота. 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/                                                                             ПРОТОКОЛИСТ:    /П/ 11 

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

Елис Талят въздържал се 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  въздържал се   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 

 

ТОЧКА ОСМА: Въпроси.Заявления.Изказвания и др. 

 

Теодор Крумов - Има ли някакво развитие по въпросите за деактуване на имоти в 

с.Кутловица? 

Красимира Колева – От „Геодезия и кадастър“ ООД ни изпратиха оферта за нанасяне на 

цифровия модел на КВС на с.Кутловица. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:40  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           / ЕЛИС ТАЛЯТ / 

 

                                                            Протоколист: ………... 

 /Живка Банкова/ 


