
 
 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 № 017/27.12.2016 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 171 

 
      Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва:  

 

Т.2 Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици 

на територията на  Община Алфатар в размер на 500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

Т.7 Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат  на задължително застраховане през 2017 година.  

Т.8 Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

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

Силистра на 19.01.2017г. 

Т.9 Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните 

културно-исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар.  

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 172 

 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
          1.Докладна записка относно такса “Битови отпадъци”  

 2. Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на 

улици на територията на  Община Алфатар в размер на   500 000 лв. по Постановление 

№363 от 16.12.2016г. на Министерски съвет. 

 3.Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови 

разходи – м.декември 2016 г.  

 4. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Алфатар към 

м.декември 2016 г. 

 5. Докладна записка относно съгласие за отпускане на допълнително гориво за 

полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община 

Алфатар, ежемесечно по 60/сто/ литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година . 

 6. Докладна записка относно актуализиране на поименния  списък  на 

служителите  имащи право на транспортни разходи.  

  7. Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, 

които подлежат  на задължително застраховане през 2017 година. 

 8. Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в 

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

Силистра на 19.01.2017г. 

 9. Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните 

културно-исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

 10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Такса “Битови отпадъци” 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.66 и 67 от ЗМДТ и чл.15 

от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Алфатар, Общински съвет Алфатар  взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 173 

1. Приема отчета за приходите и разходите от такса “Битови отпадъци” към  

м.декември 2016  г. 

Наименование План Отчет 

І. ПРИХОДИ 

1. От такса битови отпадъци към 12.12.2016г. 

2. От други общински приходи и източници 

 

120 000 

120 000 

- 

118 099 

109 008 

9 091 

ІІ.РАЗХОДИ 

 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци  

 Кофи за смет  – 3 000 лв. 

 Контейнери – 5 000 лв. 

 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до  

регионалното депо. 

 Гориво   

 Такса депо  /450 тона  по 15 лв./тон/ 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на шофьор и работници на 

колата 

 Винетка и данък МПС 

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците 

                       - чл.64  - 450 тона  по 36 лв/тон = 16 200 лв. 

                      -  чл.60 -  450 тона  по 9лв/тон =   4 050 лв. 

 Гражданска отговорност 

 Начислено и внесено ДДС върху сумата от такса депо 

 Технически преглед и обслужване 

 Резервни части 

 

3. Почистване на улични платна, площади, паркове и други 

територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на работници по чистота 

 Материали за косачки и др.материали(кошчета за смет) 

 Гориво 

 Външни услуги – телефони, поддържане на косачки 

 Гражданска отговорност и данък МПС 

 

120  000 

 

8 000 

 

 

 

60 250 

 

7 500 

6 750 

22 000 

 

600 

20 250 

 

 

300 

1 350 

500 

1 000 

 

42 600 

 

 

24 150 

8 500 

8 550 

1 000 

400 

 

118 099 

 

7 986 

 

 

 

61 316 

 

7 200 

6 667 

21 672 

 

837 

19 610 

 

 

950 

 1 334 

711 

2 335 

 

44 350 

 

 

33 043 

7 312 

3 995 

- 

- 

 



4. Почистване на сметища 

 Гориво 

 Резервни части 

 Командировки 

 

9 150 

6 500 

2 350 

300 

 

4 447 

2 910 

637 

900 

 

2. Приема План-сметка за приходите и разходите за такса “Битови отпадъци” 

за 2017 г. за Община Алфатар, както следва: 

 

 

Наименование План 

І. ПРИХОДИ 

1. От такса битови отпадъци 

2. От други общински приходи и източници  

 

134 065 

120 000 

14 065 

ІІ.РАЗХОДИ 

 

1. Осигуряване на съдове за битови отпадъци  

 Кофи за смет  – 6000 лв. 

 Контейнери – 10 000 лв. 

 

2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до  

регионалното депо. 

 Гориво   

 Такса депо  /450 тона  по 15 лв./тон/ 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на шофьор и работници на 

колата 

 Винетка и данък МПС 

 Отчисления по Закона за управление на отпадъците 

                       - чл.64  - 450 тона  по 47 лв/тон = 21 150 лв. 

                      -  чл.60 -  450 тона  по 9лв/тон =      4 050 лв. 

 Гражданска отговорност 

 Начислено и внесено ДДС върху сумата от такса депо 

 Технически преглед и обслужване 

 Резервни части 

 

3. Почистване на улични платна, площади, паркове и други 

територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване 

 ФРЗ, осигуровки и др.плащания на работници по чистота 

 Материали за косачки и др.материали 

 Гориво 

134 065 

 

16 000 

 

 

 

72 000 

 

7 500 

6 750 

26 500 

 

900 

25 200 

 

 

- 

1 350 

800 

3000 

 

46 065 

 

 

34 565 

7 000 

4 500 

 

3. С §57 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за акцизите и 

данъчните складове е извършена промяна в Закона за местните данъци и 

такси, съгласно която влизането в сила на забраната за използване на 

данъчната оценка на недвижимите имоти като база за изчисляване на таксата 

се отлага за 2018г. Срокът за разработване на нова методика за изготвяне на 

план-сметка от Министерство на финансите и НСОРБ се отлага до 

31.03.2017г.  

В тази връзка, поради липса на технически средства за 

установяване количествата на битовите отпадъци, Общински съвет 

гр.Алфатар определя за основа при изчисляване на такса „Битови 

отпадъци” за 2017г. данъчната оценка на имота на собственика, а за 

нежилищни имоти на фирмите по високата от данъчната и  отчетна 

стойност. 

4. Размерът на ТБО за 2017г.  остава непроменен. 



5. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване става по реда на 

чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Алфатар.  

6. Възлага на кмета на общината да уведоми гражданите за взетите по – горе 

решения.  

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 

 
ТОЧКА ВТОРА: Получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на 

територията на  Община Алфатар в размер на  500 000 лв. по Постановление №363 от 

16.12.2016г. на Министерски съвет. 

 

          На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА,  чл. 124 от Закона за публичните финанси 

и чл.51 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане  на  

общинския бюджет  на Община Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

  РЕШЕНИЕ №174 

 

  

1. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата  

актуализация по бюджета на общината свързана с  получените трансфери 

по Постановление №363 от 16.12.2016г. на МС, в размер на 500 000 лв. 

 
 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – 

м.декември 2016 г. 

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА,  чл. 124, ал.3 от Закона за публичните 

финанси и чл.53 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане  на  общинския бюджет  на Община Алфатар, Общински съвет 

Алфатар взе следното : 

 

РЕШЕНИЕ №175 

1.  Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в капиталовите 

разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2016 г., собствени 

приходи и средства от ЕС, съгласно Приложение №1. 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата  актуализация по 

бюджета на общината свързана с  изпълнение на т.1 от решението.  

 
 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 

2016 г. 

 

           На основание  чл.21, ал.1,т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от 

ЗПФ, чл.51, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Алфатар, Общински съвет Алфатар взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №176 

1. Приема уточнения план  на  бюджета на Община Алфатар към  м.декември 2016 

г. по прихода и разхода, по функции и параграфи, както следва: 

 

 По прихода / Табл.1 и  Прилож.№1/ 

                                                        Било                                     Става 

                                                      3 287 834 лв.              3 801 848 лв. 

 

 По разхода / Табл.2 и Прилож.№2 и №3/     

                                                         Било                                     Става 

                                                      3 287 834 лв.              3 801 848 лв. 

 

2. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета. 

 
 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА ПЕТА: Съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския 

автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, 

ежемесечно по 60/шестдесет/ литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.84 от Закона за публичните 

финанси/ЗПФ/ и чл.33 и 34 от Наредбата за реда за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Алфатар и във връзка с 

чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи/ЗМВР/,  Общински 

съвет  Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №177 

 1. Дава съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския 

автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар ежемесечно 

по 100/сто/литра, считано от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.  

 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за дарение на гориво за 

полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община 

Алфатар за периода от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година с ОД на МВР 

гр.Силистра. 

 3. Възлага на кмета на общината,  в изпълнение на т.1 от решението да планира 

необходимите средства за гориво  по бюджета на общината за 2017г. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 



 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Актуализиране на поименния  списък  на служителите  имащи право 

на транспортни разходи.      

 

       На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2016 г. и ПМС № 380/29.12.2015 

г., предлагам да бъде актуализиран поименния списък на пътуващите, утвърден в т.9 от  

Решение № 44/25.01.2016 г. на ОбС гр.Алфатар, както следва: 

  

 

РЕШЕНИЕ №178 

 

1. Актуализира поименния списък на служителите имащи право на 

транспортни разходи, утвърден в т.9 от  Решение № 44/25.01.2016 г. на ОбС 

гр.Алфатар, както следва:  

 

Дейност „Отбранително мобилизационна подготовка”  

Било: т.1:  Пламен Жеков Жеков  - старши специалист на Областен военен 

отдел Силистра за Община Алфатар –  Силистра – Алфатар – Силистра; 

 

Става: т.1:  Илдъз Еминова Хасан - старши експерт  на Областен военен отдел 

Силистра за Община Алфатар –  Силистра – Алфатар – Силистра 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА СЕДМА: Определяне на имотите – общинска собственост, които 

подлежат  на задължително застраховане през 2017 година. 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, ал.2, ал.4 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 5, ал.1, ал.2, ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

Общински съвет  Алфатар взе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №179 

 

1.  Утвърждава Списъка на недвижимите имоти-публична общинска собственост по 

чл.9, ал.1 от ЗОС и Списъка на недвижимите имоти частна общинска собственост по 

чл.9, ал.2 от ЗОС, подлежащи на задължително застраховане, включително срещу  

природни бедствия и земетресения през 2017 година. 

2.  Застрахователните вноски за сградите по т.1 да бъдат предвидени по бюджета на 

общината за 2017 година. 

3.  Възлага на кмета на общината да извърши застраховане на горепосочените 

недвижими имоти. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА ОСМА: Определяне на представител на Община Алфатар в извънредно 

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

19.01.2017г. 

 

 

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

водите, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №180 

 

 1.Определя г-жа Янка Стоянова Господинова – кмет на Община Алфатар за 

представител на Община Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Силистра на 

19.01.2017г.,  а в нейно отсъствие г-жа Елис Талят – Председател на ОбС Алфатар. 

 

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

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Силистра да участва в обсъждане и да 

съгласува Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД 

гр.Силистра за следващия регулаторен период – 01.01.2017г.-31.12.2021г. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 

 



 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 017/27.12.2016 г. 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Приемане на Общински календар за по важните културно-

исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар. 

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Алфатар  взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №181 

 

1. Приема Общински календар за по-важните културно-исторически прояви и 

събития през 2017 година в 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 

15.12.2017г. да представят на Кмета на Община Алфатар отчет по изпълнение на 

календара по дейности, както и изразходваните средства за обезпечаването им. 

 
 

ГЛАСУВАНЕ: „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 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

 


