
 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 316 

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

както следва: 

 

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

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

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:   /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 

Общински съвет прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 317 

 

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

управител на област Силистра. 

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

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

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

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

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

Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2018г. 

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

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

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

младежта за 2018г. 

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

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

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

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

Максимов, пълномощно с рег.№113 от 10.01.2018год. за допускане изработване на ПУП - 

Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 

„Нетуоркс - България” ЕООД. 

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

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

9.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

                                                                        

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Върнато Решение №315 от Протокол №33/23.02.2018г на ОбС Алфатар от 

Областния управител на област Силистра. 
 

    На основание чл.21, ал.1, т.23, т.,24, ал.2 и чл,45,ал.4, ал.9 от ЗМСМА и във връзка със 

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

съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 318 

 

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

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

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

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

Общински съвет прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 319 
 

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

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

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

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

Алфатар от Протокол №29 от 27.11.2017 г.  

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова Въздържал се Радка Желева за 

Ивелина Вълева Въздържал се  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 
 

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

 

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

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

системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Алфатар взе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 320 

  

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

1.1. мотиви за необходимостта от закриване  

- малък брой ученици, обучение в слята маломерна паралелки, което влошава 

качеството на образование;  

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

„Пробуда – 1910”, с. Алеково; 

- недостатъчни финансови средства за издръжка; 

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

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

1.3. вид на училището – общинско училище;  

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

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

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

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

два класа, както следва: 2 клас – 5 ученици и 3 клас – 5 ученици. От началото на втория срок 

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

практика в НУ „Отец Паисий”, с. Алеково се обучават 8 ученици, разпределени по класове, 

както следва: 2 клас – 4 ученици и 3 клас – 4 ученици. Учениците могат да бъдат 

пренасочени в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар.  

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

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

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

предоставяне на социални услуги в общността, материално-техническата база да се използва 

от ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар;  

1.7. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация – 

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

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

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

автобусите за превоз на ученици, предоставени на общината от МОН.  



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

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

Алеково.  

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014-2020г. през 2017т. и 

Приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2018г. 
 

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, Общински съвет – Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 321 

 

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

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

 

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

(Приложение 2). 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  Въздържал се   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Приемане на Отчет за 2017г. по изпълнение на Националната 

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

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

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

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

съвет Алфатар взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 322 

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

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

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

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

за младежта за 2018г.”, а именно: 

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

2010-2020 г. на Община Алфатар (Приложение №1); 

2. Приема Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017 година на Община 

Алфатар (Приложение №2); 

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

Община Алфатар за 2018 година (Приложение №3); 

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

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

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

и Общински план за младежта за 2018 година.  

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

Елис Талят Въздържал се Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева Въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова Въздържал се 

Иван Василков Въздържал се Иван Иванов Въздържал се 

Петранка Славова за Йорданка Иванова Въздържал се 

Сезгин Али  Въздържал се   

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 
ТОЧКА ШЕСТА: Учредяване на възмездно право на ползване върху имот от 

общински поземлен фонд с идентификатор №00415.73.53 по КККР на гр.Алфатар за 

устройване на постоянен пчелин. 
 

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

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

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

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

услуги на територията на община Алфатар,  Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 323 

 

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

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

част от недвижим имот – частна общинска собственост - №00415.73.53 с обща площ 

от 18,742 дка, намиращ се в местност „ТЕКЕРЛЕШКИ БЛОК” по КККР на 

гр.Алфатар, община Алфатар, ЕКАТТЕ 00415 за устройване на постоянен пчелин на 

Юлия Марчева Узунска-Фернандез от гр. Алфатар, ул. „Илия Блъсков” № 29, за срок 

от 10 години. 

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

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

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

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

договор. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

                                                                           

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 
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 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 

 
ТОЧКА СЕДМА: Заявление с вх.№ 538/06.02.2018год. от Иван Стоилов Радулов 

качеството на упълномощен представител на „Нетуоркс- България” ЕООД с управител 

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

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

съобщения за нуждите на „Нетуоркс- България” ЕООД. 
 

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

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

Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 324 

 

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

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

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

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

00415.52.501,  00415.53.400,  00415.53.402, 00415.53.403, 00415.53.500, 00415.59.500  

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

чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 

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

чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

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

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

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

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни 

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

преди внасяне за приемане и одобряване. 

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

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

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

ЗУТ.    

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0      „въздържали се” – 0 
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                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                                                                             /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 034/30.03.2018 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти-

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

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

администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС),  

Общински съвет Алфатар взе следното: 
 

 РЕШЕНИЕ № 325 

 

1.Общинския съвет Алфатар  дава съгласие: 

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

идентификатор  №00415.77.502 по КККР на гр.Алфатар с площ от 11 626 кв.м., ІІІ 

категория, местност „Димитрова локва”, за който е съставен АОС(ч) № 528/06.03.2018г. от  

„Изоставена орна земя” на „Нива”. 

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

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

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

„Нива”. 

 

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

по изпълнение на решението. 

 

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