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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 №004 

от 25.01.2016г. 

 Днес, 25.01.2016г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе 

редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Петранка Славова, Минка Стоянова,  Радка Желева, Иван 

Иванов, Тюркян Мехмед, Сезгин  Али. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова – кмет 

на община Алфатар, г-жа Желяна Донева – зам. кмет на общината, г-жа Павлина Друмева – 

директор на Д „АПОФ”  и г-н Иван Енчев – директор на Д „СА”. 

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

присъстващи: Уважаеми колеги, уважаема г-жо Кмет, уважаема г-жо Зам. кмет, уважаеми 

кметове и кметски наместници, уважаеми гости, добре дошли на днешното заседание на ОбС. 

Днес наши гости са гл.инспектор Траян Петров – Началник на РУ, гл.инсп.Димо Василев – 

Началник сектор „Охранителна полиция”, РУ Силистра. 

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно 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 №3/21.01.2016г. съм свикала днешното 

заседание. Всички имате материали и проекта на дневния ред. Имаме една входирана   

допълнителна докладна записка. Разгледали сме я на заседание на постоянните комисии. 

Докладна записка относно допълване на Наредба №1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на 

Община Алфатар. 

Елис Талят – Колеги, имате ли предложения относно дневния ред и допълнителната 

докладна? Няма. 

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

дневния ред като т.14. 

РЕШЕНИЕ № 28 

Приема предложената докладна записка да се допълни към дневния ред като т.14 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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Председателя на ОбС – Елис Талят обяви новия проект на дневен ред с направените 

допълнения. 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 1.Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриването на 

криминални престъпления и работата на служителите от Националната полиция през 2015 

година на територията на Община Алфатар. 

                     Докладва: ВПД НАЧАЛНИК РУ 

2.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на МКБППМН при Община 

Алфатар за 2015 година. 

             Докладва: Председател на МКБППМН 

3.Докладна записка относно избиране на упълномощен представител за участие в 

годишно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Силистра” АД. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

4.Докладна записка относно приемане на Общински календар за културно-историческите 

събития и прояви през 2016 година на Община Алфатар. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

5.Докладна записка относно провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на 

област Силистра. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

6.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Кмета на Община Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

7.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Председателя на Общински съвет Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

 8.Докладна записка с Изх.№00188/20.01.2016г. относно определяне на представител от 

Община Алфатар в Регионално сдружение за управление на отпадъците. 

          Докладва: Кмета на Община Алфатар  

 9.Докладна записка  относно провеждане на  конкурс/и за обществен превоз на пътници с 

автобуси по утвърдена областна /междуселищна/ транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

10.Докладна записка относно чл.4 от Наредба за стопанисване, управление и спазване на 

договорни задължения на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери” община 

Алфатар. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

11.Докладна записка  относно приемане на Програма за управление на имотите – 

общинска собственост в Община Алфатар през 2016 година. 
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               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

12.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Алфатар за периода 2015-2019г. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

13.Докладна записка относно приемане  Бюджета на Община Алфатар за 2016 година. 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

14. Докладна записка относно допълване на Наредба №1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на 

Община Алфатар. 

         Докладва: Кмета на Община Алфатар 

15.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Елис Талят – Да гласуваме проект на дневен ред. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

РЕШЕНИЕ № 29 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 1.Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриването на 

криминални престъпления и работата на служителите от Националната полиция през 2015 

година на територията на Община Алфатар. 

                     Докладва: ВПД НАЧАЛНИК РУ 

2.Докладна записка относно приемане отчет за дейността на МКБППМН при Община 

Алфатар за 2015 година. 

             Докладва: Председател на МКБППМН 

3.Докладна записка относно избиране на упълномощен представител за участие в 

годишно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Силистра” АД. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

4.Докладна записка относно приемане на Общински календар за културно-историческите 

събития и прояви през 2016 година на Община Алфатар. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

5.Докладна записка относно провеждане на общо събрание на Асоциацията по ВиК на 

област Силистра. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 
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6.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Кмета на Община Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

7.Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Председателя на Общински съвет Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015г. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

 8.Докладна записка с Изх.№00188/20.01.2016г. относно определяне на представител от 

Община Алфатар в Регионално сдружение за управление на отпадъците. 

          Докладва: Кмета на Община Алфатар  

 9.Докладна записка  относно провеждане на  конкурс/и за обществен превоз на пътници с 

автобуси по утвърдена областна /междуселищна/ транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

10.Докладна записка относно чл.4 от Наредба за стопанисване, управление и спазване на 

договорни задължения на земеделски имоти от общински фонд „Пасища и мери” община 

Алфатар. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

11.Докладна записка  относно приемане на Програма за управление на имотите – 

общинска собственост в Община Алфатар през 2016 година. 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

12.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Алфатар за периода 2015-2019г. 

                Докладва: Кмета на Община Алфатар 

13.Докладна записка относно приемане  Бюджета на Община Алфатар за 2016 година. 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

14. Докладна записка относно допълване на Наредба №1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на 

Община Алфатар. 

         Докладва: Кмета на Община Алфатар 

15.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

 ТОЧКА ПЪРВА: Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, 

разкриването на криминални престъпления и работата на служителите от Националната 

полиция през 2015 година на територията на Община Алфатар. 

 Гл.инсп. Траян Петров – Добър ден. Всички сте се запознали с информацията. 

Разкриваемостта на престъпленията е добра. Надявам се през тази година да е още по-добра. 

Ако имате въпроси съм на разположение. 
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Елис Талят – Информацията беше разгледана от всички постоянни комисии, моля 

заповядайте за становище, коментари и въпроси към вносителите от РУ Силистра. 
 

 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 – 

Разгледахме информацията, обширна е, съгласни сме, че има доста разкрити престъпления. 

Приемаме информацията. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Много съм доволна от работата 

специално на нашите полицаи. Приемат нещата при сърце. Отлично взаимодействие с 

образователните структури и други местни институции. Благодаря за съвместната дейност. 

Съгласна съм с предоставената информация. 

 Радка Желева – Аз съм имала най-дълго време съвместна работа с полицията. Винаги 

сме намирали общ език. Това е предпоставка за добрата работа. Нашите местни полицаи работят 

много добре с населението. Искам да подчертая и добрият им подход за работа с различните 

етноси. Благодаря им лично за съдействието, което ми оказаха като гражданин.  

 Янка Господинова – Преди като общински съветник, а сега като кмет съм безкрайно 

щастлива, че ще продължим да работим заедно за населението. Надявам се, че отличното 

сътрудничество ще продължи и в бъдеще и подчертавам, че с работата си полицейските 

служители са заслужили 100 процентовото ми доверие и подкрепа. Доволна съм, че успяхме да 

направим приемната. В мое лице и в лицето на общинска администрация имате добри 

партньори.  

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

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

информацията. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме с информацията. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам 

Общински съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 30 

 1.Общински съвет Алфатар приема Информация за състоянието на престъпността, 

борбата с нея, разкриването на криминални престъпления и работата на служителите от 

Националната полиция през 2015 година на територията на Община Алфатар. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

Елис Талят - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
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ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно приемане отчет за дейността на МКБППМН 

при Община Алфатар за 2015година. 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Желяна Донева – председател на МКБППМН. 

Желяна Донева – Отчетът е рутинен както всяка година. Ако имате въпроси, ще 

отговарям. 

Елис Талят – Колеги, заповядайте за коментари и въпроси. Давам думата на 

председателите на постоянните комисии за 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 отчета. 

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

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

отчета. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – приемаме отчета на местната комисия. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме с отчета. 

Радка Желева – Да разбирам ли, че тези 17 деца са правили опит за употреба на 

наркотици?  

Желяна Донева – По един или друг начин да. 

Радка Желева – Което е много тревожно. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона 

за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,  предлагам Общински 

съвет гр.Алфатар да вземе следното  

РЕШЕНИЕ № 31 

1.Приема отчет за дейността на МКБППМН през 2015 година. 

 

Елис Талят – Колеги, да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно избиране на упълномощен представител за 

участие в годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Силистра” АД. 



 7 

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

 Янка Господинова – Както коментирахме на заседание на ПК докладната е рутинна. 

Всяка община е акционер в дружеството и трябва да се определи представител на Общината. 

Предлагам да направим едно допълнение към решението като добавим заместник, който в мое 

отсъствие да ме замести - Председателя на ОбС. 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за 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 – 

съгласни сме. 

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

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

сме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

 

 Елис Талят – Да гласуваме допълнението. 

Предвид гореизложеното, Общински съвет гр.Алфатар да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 32 

 1.Приема направеното допълнение да се определи и заместник - Председателя на ОбС 

Елис Талят. 

  

 Елис Талят -  Да преминем към гласуване.  

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 На основание чл.21, ал.1, т.9,т.15 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Алфатар да 

вземе следното  

РЕШЕНИЕ № 33 

 1.Избира за пълномощен представител в годишно Общо събрание на акционерите в 

„МБАЛ – Силистра” АД г-жа Янка Господинова – кмет на Община Алфатар, а в нейно 

отсъствие г-жа Елис Талят – председател на ОбС Алфатар. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване 
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 ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” - 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно приемане на Общински календар за 

културно-историческите събития и прояви през 2016 година на Община Алфатар.  

 Елис Талят – Културният календар е разглеждан на заседание на ПК, отворен е и може 

да бъде допълван по всяко време. Нека председателите на ПК да изкажат своите становища. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Комисията е съгласна с културния календар и го приема. 

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

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

културния календар. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Културният календар се е получил 

много добре, включени важни събития и дати.   

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме с подготвения културен календар. 

 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, предлагам  на 

Общинския съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ № 34 

 1.Приема Общински календар за културно-историческите събития и прояви през 2016 

година на Община Алфатар. 

 2.Възлага на читалищните настоятелства на осемте читалища на територията на 

Общината да: 

 2.1.Организират и реализират културно-историческите събития и прояви от календара; 

 2.2.Разработват и кандидатстват с проекти пред донори за осигуряване на допълнително 

финансиране на културни и други дейности в Общината. 

 3.Задължава председателите на читалищните настоятелства в срок до 15.12.2016г. да 

предоставят пред Кмета на Община Алфатар отчет по изпълнение на календара по дейности, 

както и изразходваните средства за обезпечаването им. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” - 0 
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Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно провеждане на Общо събрание на 

Асоциацията по В и К на област Силистра. 

Елис Талят – Давам думата на Янка Господинова. 

Янка Господинова – Поредната рутинна докладна. Общинският съвет определя 

представител и гласува дневния ред. Всяко община внася вноска в Асоциацията. 

 Елис Талят – ПК да изкажат своето мнение. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Съгласни сме. 

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

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

съгласни. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

 Във връзка с гореизложеното и предвид предстоящото заседание на Общото събрание на  

Асоциацията по ВиК на област Силистра, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.198е, ал.5 от Закона за водите, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 35 

 1. Определя Янка Стоянова Господинова – Кмет на Община Алфатар да представлява 

Община Алфатар в Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 

 2. Възлага на представителя на Община Алфатар в общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на област Силистра да гласува „ЗА” приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2016 г. по т.1 от дневния ред на 

заседанието, насрочено за 28.01.2016 г.; 

3. Възлага на представителя на Община Алфатар в общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на област Силистра да гласува „ЗА” приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра за 2016 

г., по т.2 от дневния ред на заседанието. 

4. Възлага на представителя на Община Алфатар в общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на област Силистра да приема предложенията към т.3 ,,Разни” от предварителния дневен 

ред за информация, като при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване 

интересите на Община Алфатар.  

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 
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ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” - 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 

командировки в страната на Кмета на Община Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015 

година. 

 Елис Талят – Докладва Кмета на общината. 

 Янка Господинова -  Отчетът обхваща два периода старото и новото ръководство. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме отчета. 

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

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

съгласни с направения отчет. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме отчета. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме отчета. 

 На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.8, ал.4  от Наредбата за командировките в страната, 

предлагам Общинският съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 36 

 1.Одобрява извършените разходи за командировки в страната от В.И.Д. Кмет на Община 

Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015 година – г-жа Желяна Димитрова Донева, съгласно 

Приложение №1. 

 2.Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община 

Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015 година – г-жа Янка Стоянова Господинова, съгласно 

Приложение №1А. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 

командировки в страната на Председателя на Общински съвет Алфатар за четвъртото 

тримесечие на 2015 година. 

 Елис Талят – Докладва Кмета на общината. 

 Янка Господинова – Както казах в предходната докладна и тук отчетът обхваща старото 

и новото ръководство. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме отчета. 

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

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

съгласни с направения отчет. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме отчета. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме отчета. 

 На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.8, ал.4  от Наредбата за командировките в страната, 

предлагам Общинския съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 37 

 1.Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Председателите на 

Общински съвет Алфатар за четвъртото тримесечие на 2015 година – г-жа Златка Питакова, 

съгласно Приложение №2 и г-жа Елис Талят, съгласно Приложение №2А. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно определяне представител на Община 

Алфатар в Регионално сдружение за управление на отпадъците. 

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

Янка Господинова – Получено е писмо с Вх.№0178/19.1.2016г. за промяна в състава на 

Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците е необходимо да бъде 

взето решение на ОбС Алфатар, за определяне на представител от Община Алфатар в 
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Регионално сдружение за управление на отпадъците. Нашето предложение е да е кмета. Трябва 

да определим и заместник. Г-жо Радка Желева, какво ще кажете? 

Радка Желева – Съгласна съм. Предлагам за заместник за определим Председателя на 

Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе  следното  

РЕШЕНИЕ № 38 

1.Приема предложението за определяне на заместник представител в Регионално 

сдружение за управление на отпадъците - Председателя на Общински съвет г-жа Елис Талят. 

 

Елис Талят – Да гласуваме предложението да допълним заместник. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 Елис Талят – Давам думата на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Съгласни сме с предложението. 

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

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

съгласни. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 39 

1.Определя представител на Община Алфатар в Регионално сдружение за управление на 

отпадъците г-жа Янка Господинова – Кмет на Община Алфатар, а в нейно отсъствие да бъде 

замествана от г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 
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 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно провеждане на конкурс/и за обществен 

превоз на пътници с автобуси по утвърдена областна /междуселищна/ транспортна схема от 

квотата на Община Алфатар. 

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

Янка Господинова – През 2014г. ОбС е взел решение за възлагане на автобусна линия за 

обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена /междуселищна/ транспортна схема, 

както следва: 

Силистра – Алфатар – Силистра, маршрутно разписание №СС-07-001; 

Силистра – Алфатар –Чуковец – Силистра, маршрутно разписание №СС-07-002; 

Чуковец  -  Алфатар - Силистра - Чуковец, маршрутно разписание №СС-07-003; 

Силистра – Бистра, маршрутно разписание №СС-07-004; 

Силистра – Бистра, маршрутно разписание №СС-07-005. 

Имаме сериозен проблем с избора на превозвач. Променихме изискванията към 

превозвача и се надявам този път да има кандидати. 

Симеон Иванов – Трябва да се имат предвид и малките населени места. 

Янка Господинова – както коментирахме на заседание на ПК нерегламентираният 

транспорт създава проблем. 

Иван Василков – Много е деликатен въпроса. 

Сезгин Али – За селата Кутловица и Васил Левски е сериозен проблем. 

Иван Василков – в Алеково и Бистра има млади хора с автомобили, но в по-малките 

села възрастните няма с какво да се придвижват до градовете. 

Елис Талят - Давам думата на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме  предложението. 

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

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

сме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние сме съгласни. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с глава 

Втора, раздел ІІ от Наредба №2/2002г. (Обн. в ДВ. бр. 32/2002г., изм. и доп. ДВ. бр.44/2011г.), 

предлагам Общинския съвет да вземе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 40  

 І. На основание чл.17, ал.1, от Наредба №2/2002 г. възлага да се проведе конкурс за 

превоз на пътници с автобуси по утвърдена областна (междуселищна) транспортна схема за 

автобусни линии с маршрутни разписания, както следва:  

 А.) позиция №1 

 Автобусна линия  СИЛИСТРА – АЛФАТАР – СИЛИСТРА, маршрутно разписание №СС-

07-001  

 Б.) позиция №2 

 Автобусна линия  СИЛИСТРА – АЛФАТАР – ЧУКОВЕЦ – СИЛИСТРА, маршрутно 

разписание №СС-07-002 

 В.) позиция №3 

 Автобусна линия  ЧУКОВЕЦ – АЛФАТАР – СИЛИСТРА – ЧУКОВЕЦ,  маршрутно 

разписание №СС-07-003 

 Г.) позиция №4 

 Автобусна линия  СИЛИСТРА – БИСТРА, маршрутно разписание №СС-07-004 

 Д.) позиция №5 

 Автобусна линия  СИЛИСТРА – БИСТРА, маршрутно разписание №СС-07-005 

 ІІ. На основание чл.17, ал.1 и ал.3 от Наредба №2/2002 година открива процедура по 

възлагане на превозите чрез конкурс на превози на пътници и делегира изпълнението на своите 

функции относно провеждането на конкурса на кмета на общината. 

ІІІ. На основание чл. 17, ал.5 от Наредба №2/2002 г. на МТС определя състав на 

комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в съответствие с 

изискванията на чл.17, ал.7, както следва: 

- правоспособен юрист; 

- представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"; 

- представител РДВР -КАТ - Пътна полиция гр.Силистра; 

- представител на браншова организация в областта на автомобилния 

транспорт; 

- представители на общината; 

- представител на ОБС Алфатар; 

………………………………………………. 

 ІV. На основание чл. 18, ал.1, т.2 от Наредба №2/2002 г. на МТС, определя автобусните 

линии и курсове от областната (междуселищна) транспортна схема, както следва: 

Автобусна линия Силистра - Алфатар – Силистра маршрутно разписание: №СС–07-001  

курс: Алфатар – Силистра - тръгва 12:00 часа, пристига 12:54 часа 

                      Изпълнява се ежедневно 

Автобусна линия Силистра - БИСТРА маршрутно разписание: №СС–07-004 

                       Изпълнява се в дните: понеделник, сряда и петък 

курс: Силистра - Алфатар - Алеково - Бистра тръгва 16:00 часа, пристига 16:50 часа 
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Автобусна линия Силистра - БИСТРА маршрутно разписание: №СС–07-005 

                           Изпълнява се в дните: вторник и четвъртък 

       курс: Бистра – Алеково - Кутловица – Васил Левски - Алфатар - Силистра  

     тръгва 6:45 часа, пристига 7:45 часа 

Автобусна линия Силистра - Алфатар – Чуковец – Силистра маршрутно разписание: №СС–

07-002;                           Изпълнява се ежедневно. 

курс: Силистра - Чуковец тръгва 13:40 часа, пристига 14:52 часа 

Автобусна линия Чуковец - Алфатар – Силистра - Чуковец маршрутно разписание: №СС–07-

003;   Изпълнява се ежедневно. 

курс: Чуковец – Силистра тръгва 6:00 часа, пристига 7:12 часа 

 

за превоз на трудно подвижни лица, при спазване на следните нормативи за относителния дял на 

курсовете, изпълнявани с такива автобуси - 35 % от общия брой курсове. 

 V. На основание чл. 18, ал.4, от Наредба №2/2002 г. на МТС, 

1. Автобусите да са одобрени съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба №97 от 

2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с 

повече от осем места за сядане, без мястото на водача, в рамките на относителния дял по 

ал.1 (ДВ, бр. 36 от 2004 г.). 

2. Автобусите с които участникът има намерение да участва в настоящия конкурс, трябва да 

отговарят на изискванията за съответните класове по смисъла на чл. 149, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за движението по пътищата, респективно на чл. 37, т.3, ,,буква” б от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 

на обществени превози на пътници с автобуси- клас ІІ, ІІІ и В. 

 

VІ. На основание чл. 19, ал.1 от Наредба №2/2002 г. на МТС, утвърждава критерии и начин за 

оценка и класиране на кандидатите в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници 

от областната (междуселищна) транспортна схема, както следва: 

А.)Оценката на предложенията на кандидатите да се извърши по точкова система на следните 

критерии и коефициент на тежест в крайната оценка на предложението, както следва: 

1. Цени и социални облекчения   коефициент на тежест –60 % 

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – О ц 

 По този показател се оценяват предложените от участника единични цени на автобусния 

превоз – Цена на билета за единично пътуване между двете крайни спирки на автобусна 

линия 

Оценката по този показател е максимум 100(сто)точки и се изчислява по следната 

формулата: 

                                              Ц мин.  

                                  О ц = ____________ х 100 

                                              Ц ОФЕРИРАНА 
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Където: 

Ц мин. - най-ниската оферирана цена на билета за единично пътуване между двете крайни 

спирки на автобусна линия; 

Ц ОФЕРИРАНА - oферираната от съответния участник цена на билета за единично пътуване 

между двете крайни спирки на автобусна линия 

2. Оборудване на притежавани автобусите за превоз на трудно подвижни лица - 35% от 

общия брой на курсовете с които кандидатства: О оборудване 

коефициент на тежест – 10% 

 

Оценката по този показател  е максимум 100 (сто ) точки и се определя, съгласно следната 

таблица: 

 Оборудване на притежаван/и 

автобуси 

Точки  

1 Основен +резервен автобус 100  

2 Само Основен автобус 75  

3 Необорудван основен автобус 0 

4 Необорудван резервен автобус 0 

 

3.Екологичност на автобусите (основното МПС): О еко                                       коефициент на 

тежест –20 % 

 Оценката по този показател е максимум 100(сто) точки и се определя съгласно следната 

таблица, 

 Екологичност на автобусите Точки  

1 ЕURO- 1 1 

2 ЕURO- 2 1 

3 ЕURO- 3 30 

4 ЕURO -4 50 

5 ЕURO -5 80 

6 ЕURO 6 100 

4.Допълнителни услуги в превозните средства(основното МПС): О услуги 

 коефициент на тежест – 10% 

 Оценката по този показател е максимум 100(сто) точки и се определя по точките от 

съответната таблица, съгласно следната формула: 

 О услуги=А1+А2+А3 

Където: 
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А1 - климатик; 

А2 - уредба за отопление и вентилация; 

А3 – аудио-визуална техника 

 Допълнителни услуги Точки  

1 климатик 50 

2 уредба за отопление и вентилация 40 

3 аудио-визуална техника 10 

Б.)Начин на определяне на комплексната оценка (КО) 

1. Комисията по отваряне и оценка на предложенията, изготвя/изчислява оценка (О1-О4), 

 Където: О1=О ц;  О2=О оборудване;  О3=О еко;  О4=О услуги 

2. Коефициент на тежест- съответните тегловни коефициенти от Т1 до Т4 са, както следва : 

 Т1 – Цени и социални облекчения за пътникокилометър; / - 0,60; 

 Т2 – Оборудване на автобусите за превоз на трудно подвижни лица –0,10; 

 Т3 – Екологичност на автобусите – 0,20; 

 Т4 - допълнителни услуги в превозните средства - 0,10 

3. Стойностите на съответния критерии се изчисляват по формула - К = О  х  Т  , 

Където: 

          (О) е оценката/точки, а (Т) е тегловния коефициент на критерия,  

            К - представляват  произведението от съотношението на параметрите за съответния       

критерий/точки и неговата тежест/тегловен коефициент в (КО); 

4. Крайната (комплексната) оценка /КО/ на всяко предложение се получава по формулата: 

        КО = К1 + К2 + К3 + К4 

В.)Класирането на кандидатите –поредността в класирането се извършва на база комплексната 

оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на кандидата, 

който е с най-голям общ брой точки. При равенство в точките се прилага следната таблица: 

 Брой точки Класиране 

 Най-голям брой точки Първо място 

 При равенство в точките  Точките по цени и социални облекчения О ц 

 При равенство в точките Точките по екологичност на МПС – О еко 

 При равенство в точките Точките по оборудването на МПС за трудно 

подвижни  лица –О оборудване  

 При равенство в точките Точките от допълнителните услуги в 

превозните средства – О услуги 
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 VІІ. На основание чл.22, ал.2 от Наредба №2/2002 г. определя Цена на документация за 

участие в конкурса – 10.00(десет) лева без ДДС, платима на касата в община Алфатар или по 

банков път в банка ДСК ЕАД Силистра, IBAN BG15 STSA 9300 3100 0073 00, община 

Алфатар.                                        Закупуването на конкурсната документация става в 

деловодството на община Алфатар, гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2, ст.2; 

Място за подаване на предложенията в деловодството на община Алфатар, гр.Алфатар, 

ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2, ст.2; 

 VІІІ. На основание чл.22, ал.3, т.3 от Наредба № 2, определя следните изисквания към 

кандидатите и техническите условия към превозните средства:  

А. Общи изисквания към кандидатите: 

 1. За участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани като 

търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на 

Република България или лиценз на Общността, (ако е консорциум, за всяка фирма членка на 

консорциума) както и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и 

Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси от закона за автомобилните 

превози( съгласно чл. 40 от Наредба №2). 

2. Да не се намират в ликвидация или несъстоятелност.  

3. Да нямат парични задължения към държавата или към осигурителните фондове и 

Община Алфатар, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

Б. Специфични: 

4. Да притежават свидетелства за регистрация на автобусите, с които участват в 

конкурса. Същите автобуси да са включени в списъка към лиценза. 

5. Да притежават удостоверение за транспортна годност на автобусите, с които участват в 

конкурса, за съответния вид превоз, според Наредба № Н–32 от 16 декември 2011г. за 

периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

6. Автобусите с които участват в конкурса (основни и резервни) да отговарят на 

изискванията на чл. 37, т.3, ,,буква” б от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси. 

7. Да осигурят автобус за постигане процента на обхват на курсовете, изпълнявани с 

автобуси оборудвани за превоз на трудно подвижни лица съгласно изискването на чл.18 от 

Наредба №2 от 15.03.2002г.  

8. Да са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и  резервни, за 

извършване на превози по обявените с конкурса автобусни линии/курсове. (Като основни 

превозни автобуси да не се допускат автобуси, вписани като основни по действащи договори за 

превоз на пътници по други автобусни линии/курсове). 

9. Автобусите с които участват в конкурса (основни и резервни) да отговарят на 

изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл.147, ал.1 от Закона за 

движение по пътищата. 

 

 ІХ. На основание чл.22, ал.4 от Наредба №2/2002 г. одобрява проекта на договор - права 

и задължения на страните в съответствие с предмета на конкурса и изискванията – Приложение 

№ 1. 

 

 Х. На основание чл.26, ал.2 от Наредба №2/2002 г. Договорът за възлагане на превозите 

на пътници с автобуси по утвърдена областна (междуселищна) транспортна схема за автобусни 

линии с маршрутни разписания се сключва за срок до 10 години. 
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  ХІ. Допълнителни изисквания: 

- Допуска се до участие в конкурса с договори за покупко-продажба/предварителни или 

окончателни/ на МПС, както и с договори за лизинг на МПС; 

- размер на паричната или банковата гаранция за изпълнение на договорните задължения в 

размер на 800.00/осемстотин/лева; 

- на участниците класирали се след трето място гаранцията се освобождава след срока на 

обжалване; 

- когато документите са на език, различен от български , те задължително се представят с 

официален превод на български език 

 

 XII. Настоящото решение да бъде обявено по съответния ред и публикувано на интернет 

страницата на общината. 

  XIII. ВЪЗЛАГА на кмета на община Алфатар да издаде заповед и сключи договор за 

възлагане на превозите на пътници със спечелилият конкурса. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно чл.4 от Наредба за стопанисване, 

управление и спазване на договорни задължения на земеделски имоти от общински фонд 

„Пасища и мери” община Алфатар. 

Янка Господинова – Отчетът е разглеждан и коментиран на заседание на ПК. 

Разяснихме начина на отдаване, периода и размера на приходите. Отговорихме на поставените 

въпроси. 

Елис Талят – Мнения на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Съгласни сме с предложението. 

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

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

съгласни. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от 

Наредба за стопанисване, управление и спазване на договорни задължения на земеделски имоти 

от общински фонд „Пасища и мери”, предлагам Общински съвет да вземе следното  
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РЕШЕНИЕ № 41 

1.Приема отчета на Кмета на Община Алфатар за състоянието на общински фонд 

„Пасища и мери” и за резултатите от неговото управление. 

 Елис Талят – Да преминем към гласуване. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно приемане на Програма за 

управление на имоти – общинска собственост в Община Алфатар през 2016 година. 

Янка Господинова – Коментирахме всичко, което е заложено в програмата за 

управление на общински имоти. Уточнихме кой е посочения имот в с.Алеково. 

Елис Талят – Мнения, 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. 

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

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

програмата. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – И ние сме съгласни. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост, предлагам Общински съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 42 

1. Приема Програма за управление на имоти – общинска собственост в Община Алфатар 

през 2016 година. 

Елис Талят – Да гласуваме. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка относно приемане  на Стратегия за 

управление на общинската собственост на Община Алфатар за периода 2015-2019г. 

Янка Господинова – Разгледахме и стратегията. Ако има предложения и допълнения? Тя 

е разработена и съобразена със закона за общинската собственост.  

Радка Желева – Не би ли било по-добре стратегическата цел да бъде изтеглена по-

напред? 

Иван Енчев – При разработването на стратегията подходът е по-друг. Регламентиран е  в 

ЗОС.  

Радка Желева – Щом е съобразена със закона, нямам претенции, просто споделих 

мнение. 

Елис Талят – Да чуем становищата на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме. 

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

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

Приемаме.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – И ние сме съгласни. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12  и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.8 

от ЗОС, предлагам на Общински съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 43 

 1.Приема Стратегия за управление на общинската собственост на община Алфатар за 

периода 2015-2019г. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно приемане на Бюджета на Община 

Алфатар за 2016 година. 
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Елис Талят – Давам думата на г-жа Янка Господинова. 

Янка Господинова – Проектобюджетът е изготвен и съобразен с изискванията на 

Министерството на финансите. Проведено е публично обсъждане по населени места, всичко, 

което е обсъждано сме го включили. 

Елис Талят – Мнения? 

Радка Желева – Ще се наложи да даваме обяснение на населението защо дофинансираме 

средства за работна заплата за администрацията. 

Янка Господинова – Тази година бюджетът е орязан във фонд работна заплата с 60 000 

лв. Очакваме да възстановят част от средствата – да получим трансфер от Министерството на 

финансите и да успеем да компенсираме. Надявам се до март месец да получим средствата. 

Средствата за увеличение на минималната работна заплата също указват влияние.  

Радка Желева – Да разбирам ли, че имаме проектна готовност за ремонт на пътя 

Алеково-Кутловица? 

Янка Господинова – Имаме. Чакаме да се отвори мярката, за да входираме. От 

капиталовите разходи е невъзможно да се отремонтира участъка. 

Радка Желева – Във всички населени места има нужда от извършване на ремонтни 

дейности. 

Янка Господинова – Мога да кажа, че в Алеково на 80% са асфалтирани улиците. 

Елис Талят – ПК да изкажат своите становища. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме бюджета на общината за 2016г. 

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

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

бюджета. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 

за 2016 година, ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016г. и чл.42, ал.2 от 

Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Алфатар, предлагам Общински съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 44 

  1.Приема Бюджета на Община Алфатар за 2016 година по пълна бюджетна 

класификация, както следва: 

1.1. По прихода в размер на  2 630 366 лв. съгласно /Приложение №1  

и №2/, в т.ч.  
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1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   1 528 403  лв. в 

т.ч. 

 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  1 399 368 лв. 

 Преходен остатък от 2015 г. в размер на 129 035 лв., в.т.ч.: 

o ВРБ ОУ гр.Алфатар -   18 183 лв.; 

o ВРБ НУ с.Алеково – 2 003 лв; 

o ВРБ ЦДГ гр.Алфатар – 16 941 лв.; 

o ВРБ Дом за стари хора  – 2 650 лв.; 

o ВРБ Център за настаняване от семеен тип – 7 812 лв.; 

o ПРБ – Други дейности по образованието – 22 219 лв.; 

o Дейност „Общинска администрация” – 33 673 лв.; 

o Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 7 942 лв.; 

o Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 6 090лв. 

o Дейност „Кризисен център за деца” – 10 527 лв. 

o Дейност „ Музеи, паметници с регионално значение” – 995 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности в размер на 1 101 963  лв.  

/ Приложение №1 и №2/в т.ч.                    

 Данъчни приходи в размер на  121 400 лв.  

 Неданъчни приходи  в размер на 284 400 лв. 

 Обща изравнителна субсидия  в размер на 166 400  лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  -  29 300 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи -  173 800 лв., в т.ч. 

 Предоставени трансфери в размер на /-/ 20 000 лв. 

 Временни безлихвени заеми м/у бюдж.сметки и сметки за средства  

     от ЕС  в размер  на  /-/ 20 000 лв. 

 Преходен остатък от 2015 г. -  357 863  лв., в. т.ч.: 

o Дейност „Общинска администрация” – 354 лв. целева субсидия за капиталови 

разходи от 2015г.; 

o Дейност „Други дейности БКС” – съфинансиране на ОУП  -    15 800 лв.  

o Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” –     146 947 лв. 

o Дейност „Служби и дейностти по поддържане и ремонт” –     42 101 лв., от 

които: средства за зимно поддържане и снегопочистване – 36 409 лв. и целева 

субмсидия за  ремонт на общински пътища  - 5 692 лв. 

o Дейност „ Приюти за безстопанствени животни” – 219 лв. 

1.2 По разходите в размер на  2 630 366 лв. разпределени по функции  

дейности и параграфи, съгласно /Приложение №3 и №4/: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на   1 528 403 лв.,  

в т.ч. резерв  за непредвидени и/или  неотложни разходи в размер 

 на 14 271 лв. 

1.2.2. Местни дейности в размер на 1 041 433 лв.  

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със 

            средства от собствени приходи – 60 430 лв. 

2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както 

и по пълна бюджетна класификация, съгласно   Приложение №2, №3 и №4   
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3. Приема Инвестиционната програма за 2016 г. /Поименен списък по обекти, видове 

разходи  и източници на финансиране/ в размер на   286 955 лв.,  съгласно Приложение 

№5, като 

3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи,  

вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища  в размер на  

173 800  лв.; 

3.2. Приема разчет за разходите, финансирани  от преходен остатък от целева 

субсидия за ДМА от 2015 г. в размер на   6 046 лв.  

3.3. Приема разчет за разходите, финансирани  с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи през 2015 г.  в размер   на   57 869 

лв.;  

3.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от мери и пасища, 

общински пътища  и продажба на дървесина   в размер на  10 300 лв; 

3.5. Приема разчет за разходите, финансирани с други собствени приходи на 

общината в размер на  14 307 лв; 

3.6. Приема разчет за капиталовите разходи,  редвидении за  финансиране  със  

средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско 

съфинансиране  в размер на  24 633 лв; 

4. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Алфатар 

и приема техните бюджети , както следва: 

 ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар в размер на  292 286 лв  

 НУ „Отец Паисий” с. Алеково в размер на 51 897 лв. 

 ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 211 235 лв. 

 ДСХ „Щастлива старост” гр.Алфатар в размер на 131 730 лв. 

 Център за настаняване от семен тип в размер на 185 556 лв. 

5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 97 910 лв. 

6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва: 

6.1.Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но  уставите -  2 780 лв 

6.2.Помощи  за погребение по решение на ОбС  -  500,00 лв. 

6.3.За спортни дейности в общината, в т.ч. и за ФК „Добруджанец” –  

       4 000 лв. 

7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия за   предоставяне и 

отчитане  на целевите  средствата по т.6.3. 

8. Приема следните лимити за разходи: 

8.1. Социално – битови разходи в размер на  3 % от средствата за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения; 

8.2. Разходи за представителни  цели на кмета на общината  в размер  

на  5 000  лв.; 

8.3. Разходи за представителни  цели  на Председателя  на ОбС  в размер  

на  2 000лв. 

9. Утвърждава списък на длъжностите  и на лицата, които имат право 

на транспортни   разходи   през 2016г. съгласно /Приложение №6/   
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 9.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите лица със   специалност и 

квалификация изискваща се за съответната длъжност  в размер до  100 % от стойността на 

билета от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни 

населени места в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности. 

10.  Утвърждава разчета на субсидии на организациите с нестопанска цел    

читалищата на територията на общината в размер на 99 120 лв., както следва: 

10.1. Читалище Алфатар -                      42 670 лв./ 6 бр.; 

10.2. Читалище с. Алеково –          21 200 лв./ 3 бр.; 

10.3. Читалище с. Цар Асен –                 3 650 лв./ 0,53 бр.; 

10.4. Читалище с. Кутловица –               6 500 лв./ 0,93 бр.; 

10.5. Читалище с. Чуковец –                   7 100 лв/ 1 бр.; 

10.6. Читалище с. Бистра –                         6 800  лв/ 0,96 бр.; 

10.7. Читалище с. Васил Левски –               4 000 лв./ 0,56 бр. 

10.8.Читалище «Ведрина» гр.Алфатар -  7 200  лв./1,02 бр. 

   11 .   Упълномощава кмета на общината да договори условията за  ползване  

на средствата по т.10. 

12.   Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делигирани бюджети, съгласно /Приложение №7/.  

12.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално подпомагане и грижи” се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.12 от 

настоящото решение.   

13.   Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 

г. /Приложение №8/ 

14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  на средства от Европейския съюз по 

прихода и разхода в размер на 79 771,00 лв., съгласно  /Приложение №9/. 

    15. Определя максималния размер на дълга, както следва:   

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг за 2016 г. –  0 лв.                  

16.  Определя максимален размер на новите задължения за разходи в края на           годината, 

които могат да   бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5% от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години. 

17.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи в края на годината, които 

могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 30% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

     18.  Определя  сума на просрочени  вземания, които се  предвижда да бъдат  

събрани  през 2016 г. в размер  на  45 000 лв. 

19.  Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при  

съблюдаване наследните приоритети: 
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19.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до  

размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение,  

като разходите за трудови възнаграждения са приоритетни. 

19.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поред- 

ност: за трудови разходи; за разходи свързани с дейности за които се 

събират такси; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия,  

отопление, вода и неотложни текущи ремонти. 

     20.   Възлага на кмета: 

20.1 Да организира разпределението на бюджет по тримесечия и да утвър- 

ди разпределението му по месеци. 

20.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите  с бюджет от по-ниска  

степен и определи  конкретните  им права и задължения. 

20.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния  

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага  

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или  

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

20.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните  

отчети и обяснителните записки към тях. 

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европей- 

ския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания- 

та на съответния Управляващ орган и на МФ. 

20.6. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

донора; 

  21.     Упълномощава кмета: 

21.1. Да предоставя  временни безлихвени заеми от временно свободни  

средства по  общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по  

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други между- 

народни програми.  

21.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на  

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата  

програма, но не по-късно от края на 2016 г. 

21.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно  

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на  

чл.126 от ЗПФ. 
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21.4.При предоставянето на средства от сметките за средства от  

ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1,т.4 от ЗПФ. 

21.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предо- 

ставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася  

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

21.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидаства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

21.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

21.8. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за 

текущо финансиране  на одобрените по бюджета на общината разходи и за други 

плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 

от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 

21.9. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписани правила по 

актуализираната Системата за финансово управление и контрол и утвърдените 

антикризисни мерки в общината  до неговото преустановяване. 

21.10. При възникване на  временен недостиг на средства за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия. 

22. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

22.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.  

22.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.    

22.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит във функция „Образование” по 

формулата, съгласно предварително утвърдени правила за неговото разпределение.  

     23. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 30.03.2016 г. конкретни мерки за изпълнение на 

приетия от Общински  съвет  бюджет.  

24.  Приема за сведение Протоколите  от м.ноември по населени места  от публичното 

обсъждане на бюджета,  съгласно /Приложение №10/. 

 

 

ГЛАСУ ВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” - 0 
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Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно допълнение на Наредба №1 

за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване на приветлив вид на 

населените места на територията на Община Алфатар. 

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

Янка Господинова – Допълваме Наредба №1 като забраняваме паркирането на всякакъв 

вид превозни средства върху тротоарните площи. 

Моля за Вашата прецизност и когато видите такова нещо да сигнализирате. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Съгласни сме. Не може да се паркира земеделска техника върху тротоара. 

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

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА,  предлагам Общински съвет да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ № 45 

1. Допълва към Раздел ІІІ, чл.15 нова т.18 от Наредба №1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на територията 

на Община Алфатар, приета с Решение №458 от 27.03.2015г., вписано в Протокол №56 от 

27.03.2015г. на ОбС Алфатар със следния текст: Паркирането на едрогабаритни, 

малогабаритни и леки моторни превозни средства върху тротоарните площи и домуването на 

спрени от движение МПС. 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар организацията и контрола по изпълнението на 

Наредбата. 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания. 

Елис Талят – Има ли някакви въпроси, заявления, изказвания? 

Иван Василков – Граждани ми поставиха въпрос относно клетките, разположени на 

блок Тервел. Как стоят нещата? 

Желяна Донева – Когато събирахме живеещите в блока и се опитахме да проведем 

събрание за тези неща, никой от тях не се отзова, само един двама дойдоха.  

Янка Господинова – Когато човек иска за ползва някакви блага, трябва да изпълни и 

съответните ангажименти. Който има въпроси може да заповяда в общинска администрация ще 

му бъде даден отговор компетентно. 

Иван Василков – Благодаря! 

Елис Талят – Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание в 14:30 

часа. 

 

        

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …./п/……. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 
 

 

 

Протоколист: …./п/….. 

 /Диана Иванова/ 


