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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 №032 

от 29.01.2018г. 

Днес, 29.01.2017г. от 11:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 11 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян 

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, Йорданка Иванова. 

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

на община Алфатар, г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Павлина 

Друмева - директор на Дирекция АПОФ, г-жа Красимира Колева- директор на Дирекция 

„Специализирана администрация, кметове и кметски наместници. Гости: Главен инспектор 

Димо Василев – началник на сектор „Охранителна полиция” при РУ-Силистра, Радостин 

Върбанов – ПИ при РУ-Силистра,  Станислав Спасов - мл.п.и. при РУ-Силистра, Атанас 

Атанасов- мл.п.и. при РУ-Силистра. 

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

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, уважаеми 

гости, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 11 общински 

съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам редовното заседание на Общински 

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №31/23.01.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 
Елис Талят - Имаме една входирана допълнителна докладна записка. Разгледали сме я на 

заседание на постоянните комисии - докладна записка относно: Приемане на план за 

противодействие на тероризма в община Алфатар. 

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

ред като т.2 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема 

РЕШЕНИЕ №288 

 

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

както следва: 

 

Т.2 Докладна записка относно: Приемане на план за противодействие на тероризма в община 

Алфатар. 

Елис Талят - Предложение за промяна на точките по проекта на дневния ред по следния 

начин: 
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- Докладна записка относно Отчет за работата на ОбС Алфатар и комисиите към него за периода 

01.07.2017г.- 31.12.2017г., да стане т.3 

- Докладна записка относно План за работата и дейността на ОбС Алфатар за тримесечието януари – 

февруари – март на 2018г., да стане т.4 

- Докладна записка относно приемане на Бюджета на община Алфатар за 2018г., да стане т.5 

- Докладна записка относно Решение №273 по Протокол №029/27.11.2017 на ОбС Алфатар  за 

даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 

собственост с НТП „Язовир „ в  „Малки водни обекти”, да стане т.6 

- Докладна записка относно Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг 

или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

(ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г , да стане т.7 

- Докладна записка относно  Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от договора с Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра (АВиК),  да стане т.8 

- Докладна записка относно Приемане на Общински календар за по-важните културно –исторически 

прояви и събития през 2018г. в Община Алфатар,  да стане т.9 

- Въпроси. Заявления. Изказвания и др.,  да стане т.10 

Елис Талят - Колеги, имате ли други предложения, моля заповядайте? Няма. Гласуване за 

промяна на точките по проекта на дневен ред. 

 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община 

Алфатар. 

2. Докладна записка относно: Приемане на план за противодействие на тероризма в община Алфатар 
3. Докладна записка относно: Отчет за работата на ОбС Алфатар и комисиите към него за периода 

01.07.2017г.- 31.12.2017г.  

4. Докладна записка относно: План за работата и дейността на ОбС Алфатар за тримесечието януари 

– февруари – март на 2018г.  

5. Докладна записка относно: Приемане на Бюджета на Община Алфатар за 2018г.  

6. Докладна записка относно: Решение №273 по Протокол №029/27.11.2017 на ОбС Алфатар  за 

даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 

собственост с НТП „Язовир„ в  „Малки водни обекти”. 

7. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг 

или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

(ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г. 

8. Докладна записка относно:  Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от договора с Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра (АВиК).  

9. Докладна записка относно: Приемане на Общински календар за по-важните културно –

исторически прояви и събития през 2018г в Община Алфатар. 

10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

Елис Талят – Да гласуваме дневния ред. 
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ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 289 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община 

Алфатар. 

2. Докладна записка относно: Приемане на план за противодействие на тероризма в община Алфатар 
3. Докладна записка относно: Отчет за работата на ОбС Алфатар и комисиите към него за периода 

01.07.2017г.- 31.12.2017г.  

4. Докладна записка относно: План за работата и дейността на ОбС Алфатар за тримесечието януари 

– февруари – март на 2018г.  

5. Докладна записка относно: Приемане на Бюджета на Община Алфатар за 2018г.  

6. Докладна записка относно: Решение №273 по Протокол №029/27.11.2017 на ОбС Алфатар  за 

даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 

собственост с НТП „Язовир„ в  „Малки водни обекти”. 

7. Докладна записка относно: Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг 

или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

(ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г. 

8. Докладна записка относно:  Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от договора с Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра (АВиК).  

9. Докладна записка относно: Приемане на Общински календар за по-важните културно –

исторически прояви и събития през 2018г в Община Алфатар. 

10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Информация за състоянието  на престъпността и обществения ред на 

територията на Община Алфатар. 

 Елис Талят – Давам думата на Главен инспектор Димо Василев – началник на сектор 

„Охранителна полиция” при РУ-Силистра. 

 Гл.инспектор Димо Василев – Относно  информацията за състоянието  на престъпността и 

обществения ред на територията на Община Алфатар, колегите са се постарали да предоставят на 

Вашето внимание пълна и точна такава. Преобладават престъпленията и  телефонните измами имат 

едно сериозно присъствие на територията на община Алфатар. Въпреки ежедневните усилия от 

страна на колегите и общинската администрация при община Алфатар за провеждане  на 

разяснителна кампания, за съжаление за изминалата година са регистрирани четири телефонни 

измами. Въпреки засиленото полицейско присъствие по пътните артерии преминаващи през 

територията на община Алфатар пътния травматизъм не намалява. 

          Доколкото до другите показатели възложени на служителите, те изпълниха. Работата с 

гражданите и с местните органи на самоуправление е на нужното ниво.  Ако има някакви 

противоречия и някаква нужда от изглаждане на отношенията смятам, че се постига между 

ръководството на РУ – Силистра и ръководството на Община Алфатар. През годините отношенията 
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са били на нужното ниво. Смятам, че ще успеем да ги задържим така и за напред. Ако имате някакви 

конкретни въпроси, ще се опитам да бъда полезен. 

            Елис Талят – Колеги, имате думата за въпроси, мнения и становища. 
Радка Желева –  Има ли регистрирани непълнолетни на територията на Община 

Алфатар, които употребяват наркотици?  

  Атанас Атанасов - мл.п.и. при РУ-Силистра – Имаме едно лице, което е тествано и 

регистрирано.  

 Радка Желева – Тези четири смъртни случая от преминаващи автомобили ли са? 

 Радостин Върбанов – ПИ при РУ-Силистра – Това произшествие стана на територията 

на Община Алфатар и смъртните случаи са четири. 

 Янка Господинова – Благодаря, за партньорството и отзивчивостта. Работим в една 

посока. В крайна сметка резултатите са налице. 

  Минка Стоянова – Искам да Ви благодаря от мое име и от името на всички учители от 

ОУ „Христо Ботев”. Винаги сме намирали ответ. Полицаите винаги са били отзивчиви. Никога 

не ни е било отказвано нищо и за никое дете. 

 Иван Василков – Добра комуникация, отзовават се винаги. Това са факти. 

         Радка Желева – Гласуваме с благодарност. 

 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 
– Становището на комисията е да бъде приета информацията за престъпността. 

 

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

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

реформа и земеделие – Разгледахме информацията, обширна е. Приемаме информацията. 

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

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

Приемаме информацията. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– Отлично взаимодействие с 

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

   

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

Общински съвет да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 290 

 

1. Приема Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията  

на Община Алфатар през 2017 година. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 Елис Талят – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно: Приемане на план за противодействие на 

тероризма в община Алфатар. 
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 Елис Талят- Давам думата на вносителя на докладната  г-жа Янка Господинова- кмет на 

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Като кмет на общината съм  задължена да организирам 

разработването на общински план за противодействие на тероризма и да го внеса за приемане от 

общинския съвет, след съгласуване с директорите на съответната териториална дирекция на 

ДАНС и на съответната областна дирекция на МВР. Във връзка с това Ви предлагам разработен 

проект на план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община 

Алфатар, съгласуван от директора на ОД на МВР гр.Силистра и от директора на ТДНС-

Силистра.  

Елис Талят –  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

 Радка Желева – Кладенец „Раней” №2 и №5 в гр. Силистра защо са включени в нашия план? 

Красимира Колева – Ние се ползваме от тия кладенци. Тези обекти биха могли да 

станат обект на терористична атака. Поддържат се от други органи, но сме ги набелязали, за да 

си предприемат те мерките срещу терористичните атаки. 

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

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.16, т.6 и чл.22, ал.1 от Закона за 

противодействие на тероризма, във връзка с Решение №669 на Министерски съвет от 

02.11.2017г. за приемане на план за противодействие на тероризма, предлагам Общински съвет 

– Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 291 

 

1. Приема план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на 

Община Алфатар. 

2. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на плана за противодействие на 

тероризма в община Алфатар. 

3. Отменя се Решение №75 по протокол №006/28.03.2016г. на Общински съвет Алфатар за 

приемане на план за противодействие на тероризма в Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Колеги моля да преминем към трета точка от дневния ред. 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно: Отчет за работата на ОбС Алфатар и комисиите 

към него за периода 01.07.2017г.- 31.12.2017г.  

 Елис Талят- От началото на месец юли до края на месец декември Общински съвет – 

Алфатар е провел 7 заседания, от които 1 извънредно заседание и 6 редовни заседания. 

Присъствието и работата на общинските съветници на сесии на ОбС е много добро. В съответствие с 
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проведените заседания са изготвени 7 протокола. Общински съвет – Алфатар е приел общо за 

периода 43 решения, които съгласно чл.22, ал1 от ЗМСМА са изпратени до Кмета на Община 

Алфатар, Областния управител, Районна прокуратура в 7 дневен срок от приемането им и са 

качени на интернет страницата на Общината. 

 Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

          Минка Стоянова – Точно и ясно. Съгласна съм. 

          Радка Желева- Добре оформен е, ще подкрепя този отчет. 

  

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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– Приемаме.  

 

На основание  чл.21, ал.1,т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.5 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам ОбС Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 292 

  

1. Приема отчет за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за 

периода 01.07.2017-31.12.2017г. 

  

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно: План за работата и дейността на ОбС 

Алфатар за тримесечието януари – февруари – март на 2018г.  

Елис Талят - Представям на Вашето внимание План за работата и дейността на ОбС 

Алфатар за тримесечието януари – февруари – март на 2018г. През месец февруари са предимно 

отчети. 

Елис Талят–  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

 Янка Господинова –За месец февруари включете Приемане на Отчет по изпълнение на  

„Програма за управление за периода 2015-2019г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от закона 

за ЗМСМА за 2017г. и Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС от месец април 2017г. до месец декември 2017. За месец февруари допълнете 

закриването на НУ „Отец Паисий”с.Алеково. Мисля да поканим представител на РУО-Силистра. 

Красимира Колева – За месец февруари ще внесем една докладна „Определяне на 

пасищата за индивидуално и общо ползване”. 

Живка Великова – Приемаме, така или иначе ще има допълнения. 

 

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

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

реформа и земеделие -Приемаме.  
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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. 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет- Алфатар, предлагам ОбС Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 293 

 

1. Приема План за работа на Общински съвет – Алфатар за тримесечието януари – 

февруари – март на 2018г. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно: Приемане на Бюджета на община Алфатар за 

2018г.  

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова - Бюджетът на Община Алфатар за 2018 година е разработен в 

съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2018г., Постановление №332/2017г. на Министерски съвет за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2018г., Указание № ФО-1/09.01.2018г. на МФ, Заповед №РД-069/23.02.2017г. на кмета на 

общината, общинската стратегия за развитие и решенията  на Общински съвет Алфатар. Както 

през 2017г. така и през 2018г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: 

поддържане на общинската собственост, екологията, образованието, социалният сектор, 

култура,  спорт, и т.н.  В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да  

предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им. Този бюджет е прогноза, а 

след това е актуализацията. 

Елис Талят –  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Живка Великова – Всичко е написано подробно и ясно. Разбрахме, че ще се прави 

основен ремонт на читалище „Йордан Йовкав” гр.Алфатар. Капиталовите 205 000лв. там ще 

отидат. 17 650лв. за ремонт на чешмите в с.Цар Асен, с.В. Левски и с.Кутловица, а за чешмата в 

с.Алеково не са отделени средства, а тя е в много лошо състояние. 

Сезгин Али - В окаяно състояние е, станало е язовир. Алековската чешма се ползва и от 

Бистренци, нужни са много средства.  

Янка Господинова - Чешмите ще се ремонтират. 

Радка Желева - В поименния списък на капиталовите разходи в Община Алфатар за 

2018г. в държавни дейности Образование – Ремонт на физкултурния салон на ОУ Христо Ботев” 

–ПМС №260/24.11.2017, преходния остатък е 360 000лв. Разликата къде е заложена? 

Павлина Друмева – Разликата от преходния остатък е разпределена по дейности. В 

проекта на решение в т.17 има техническа грешка вместо 2017г. да се чете 2018г. 
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Радка Желева – Нямаме нищо предвидено за улиците. При преизпълнение на приходите 

от собствени средства може да направим някои от улиците. Улица „Никола Йонков Вапцаров”в 

гр.Алфатар е в ужасно състояние. Хората ми поставят въпрос, придвижването до магазина е 

трудно. Нека комисията за гр.Алфатар да бъде от по-широк кръг хора, извън комисията която 

Вие сте назначили. За по- голяма гласност. 

Янка Господинова – Когато правим заповедите ще включим и съветник, който е 

свободен. През месец март се надявам да получим средства и тази улица приоритетно ще бъде 

включена в момент, в който кажат да входираме КСС-тата. 

Радка Желева –  2000лв. от продажба на земя в с.Бистра , какво се има впредвид – 

приход? 

Янка Господинова – Дворно място на магазина на Румяна. Ние там сме в съсобственост.  

Сезгин Али – Планирани са  4000лв  за подпомагане текущата издръжка на ФК 

„Добружанец” и за др. спортни прояви в общината. Тези средства не са ли малко? 

Янка Господинова – Едно е да плануваш друго е отчета. ФК „Добружанец”  има 200дка 

земя, от която се издържа. За изграждане на чешми в гробищните паркове сме отделили 

10 000лв.? 

Иван Захариев – кмет на с. Алеково – Какви са вариантите за ново гробище? В с. 

Алеково имаме нужда, трябва да започнем процедура. 

Янка Господинова – Това е много сложна процедура с много разрешителни и нямаме 

пари да купим терени. 

Радка Желева – Едно разширение по – лесно може да стане, отколкото откриване на нов 

гробищен парк със всички изисквания. Наличната общинска земя да предлагаме за замени, след 

като нямаме пари да плащаме отчуждаване. 

 

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

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– Приемаме.  

 

На основание чл.52, ал1 и чл.21,ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.94, ал.2,ал.3 и ал.4 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на  

ЗДБРБ за 2018 год, ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и чл.42 от 

Наредбата за 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, предлагам Общински съвет - Алфатар  да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 294 

 

1. Приема бюджета на Община Алфатар за 2018 год. по пълна  бюджетна 

            класификация както следва: 

1.1. По прихода в размер на  3 376 422 лв. съгласно /Приложения №1, №2 и 

№2А/, в т.ч.  

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   2 228 434  лв. в 

т.ч. 
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 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                             

1 760 701 лв. 

 Неданъчни приходи  в размер на 7 400 лв. 

 Преходен остатък от 2017 г. в размер на 460 333 лв., в.т.ч.: 

o ВРБ ОУ гр.Алфатар -   19 242 лв.; 

o ВРБ НУ с.Алеково – 2 075 лв; 

o ВРБ ДГ гр.Алфатар – 1 630 лв.; 

o ВРБ Дом за стари хора  – 3 592 лв.; 

ПРБ, в т.ч.: 

o Дейност „Общинска администрация” – 2 710 лв.; 

o Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност” – 9 381 лв.; 

o Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка” – 489 лв.; 

o Дейност 285 „Доброволни формирования” – 8 105 лв.; 

o Дейност „Детски градини” – 869 лв.; 

o Дейност „Неспециализирани училища” – 360 000 лв.; 

o Други дейности по образованието – 34 726 лв.; 

o Дейност „Детско и училищно здравеопазване” – 13 037лв.; 

o Дейност „Кризисен център за деца” – 131 лв.; 

o Дейност „Програми за временна заетост” – 4 346 лв.; 

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 1 147 988лв. /Приложения №1, №2 и 

№2А/ в т.ч.                    

 Данъчни приходи в размер на  140 000 лв.  

 Неданъчни приходи  в размер на 349 350 лв. 

 Обща изравнителна субсидия   в размер на   186 000  лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  -  51 300 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи -  205 800лв.  

 Предоставени трансфери в размер на /-/ 25 920 лв. 

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

     от ЕС  в размер  на  /+/ 150 000 лв. 

 Преходен остатък от 2017 г. -  91 458 лв., в. т.ч.: 

o Дейност „Водоснабдяване и канализация” – 587 лв./продажби/. 

o Дейност Осветление на улици и площади – 11 280 лв 

o Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство” –     55 501 лв. 

o Дейност „Служби и дейностти по поддържане и ремонт” – 22 025 лв. за зимно 

поддържане и снегопочистване  

o Дейност „ Приюти за безстопанствени животни” – 238 лв. 

1.2 По разходите в размер на  3 376 422 лв. разпределени по функции  

дейности и параграфи, съгласно /Приложения №3, №4 и №4А/: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на   2 228 434 лв.,  

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

 на 27 624 лв. 

1.2.2. Местни дейности в размер на 805 988 лв.  

1.2.3. За допълнително финансиране на държавни дейности със 

средства от собствени приходи, целева субсидия за капиталови разходи  

и от изравнителна субсидия –  

            342 000 лв. 
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2. Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар по бюджетни показатели, както и 

по пълна бюджетна класификация, съгласно   Приложения №2, №2А, №3, №4 и №4А.   

3. Приема програмата  за капиталовите разходи за  2018 г.  /Поименен списък по обекти, ви-

дове разходи  и източници на финансиране/ в размер на   662 000 лв.,  съгласно Приложе-

ние №5, като: 

3.1. Одобрява разпределението на целева субсидия за капиталови разходи в размер 

на 205 800  лв.; 

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

трансфери от 2017 г. в размер на  360 000 лв.  

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

дажба на общински нефинансови активи през 2018 г.  в размер   на          2 000 

лв.;  

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

ки пътища  и продажба на дървесина   в размер на  111 480 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  455 817 лв  

 НУ „Отец Паисий” с. Алеково в размер на 63 107 лв. 

 ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 226 662 лв. 

 Дом за стари хора гр.Алфатар в размер на 148 592 лв. 

 Център за настаняване от семен тип в размер на 192 000 лв. 

5. Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 98 450 лв. 

6. Утвърждава разчета за целевите разходи, както следва: 

6.1.Членски внос в Асоциации и сдружения, с/но  уставите -  2 890 лв 

6.2.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.6.2. 

8. Приема следните лимити за разходи: 

8.1. Социално – битови разходи в размер до  3 на сто от средствата за основна работна 

заплата на заетите по трудови правоотношения; 

8.2. Разходи за представителни  цели на кмета на общината  в размер на  2 500  лв.; 

8.3. Разходи за представителни  цели  на Председателя  на ОбС  в размер на  1 250 лв. 

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

на транспортни   разходи   през 2018г.,  съгласно /Приложение №6/.   

 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 117 250 лв., както следва: 

10.1. Читалище Алфатар -                      50 417 лв./ 6,02 бр.; 

10.2. Читалище с. Алеково –         25 125 лв./ 3 бр.; 

10.3. Читалище с. Цар Асен –                        4 439 лв./ 0,53 бр.; 

10.4. Читалище с. Кутловица –                   7 789 лв./ 0,93 бр.; 

10.5. Читалище с. Чуковец –                        8 375 лв/ 1 бр.; 
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10.6. Читалище с. Бистра –                             8 375  лв/ 1 бр.; 

10.7. Читалище с. Васил Левски –                4 188 лв./ 0,5 бр. 

10.8.Читалище «Ведрина» гр.Алфатар -    8 542  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 2018г., без звената от системата на народната 

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

12.1. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”, съгласно Приложение №7. 

12.2. 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 с показатели за 2018г. 

и прогнозни показатели за периода 2019-2020г. по приходите, помощите, даренията, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение №8. 

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

прихода и разхода в размер на 532 416,00 лв.,съгласно  Приложение №9. 

    15. Определя максималния размер на дълга, както следва:   

15.1. Определя максимален размер на нов общински дълг  и общински гаранции  за 2018 г. 

–  0 лв.                  

16.  Определя максимален размер на новите задължения за разходи,  които могат да бъдат 

натрупани през  2018г. в размер на 425 158 лв. 

17.  Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2017г. в размер на 1 417 192 лв. 

18.  Определя  сума на просрочени  вземания, които се  предвижда да бъдат събрани  през 2018 

г. в размер  на  40 000 лв. 

19.  Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване   на 

следните приоритети: 

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 поредност: 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 утвърди 

разпределението му по месеци. 
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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 Европейския съюз  

по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията 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 и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други 

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 

2018 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. 

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 предоставяне 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 Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори, по национални и други 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. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината 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. 
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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 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 30.03.2018 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от Общински  съвет  бюджет.  

24.  Приема за сведение Протоколът  от м.декември 2017г. от публичното обсъждане на 

бюджета,  съгласно Приложение №10. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно Решение №273 по Протокол 

№029/27.11.2017 на ОбС Алфатар  за даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване 

на имоти – публична общинска собственост д НТП „Язовир „ в  „Малки водни обекти” 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова - Във връзка с представени 4 броя „Доклади за техническо – 

експлоатационното състояние на язовири общинска собственост” от хидроинженер Симислав 

Михайлов и препоръка  за промяна на статута им от язовири в малки водни обекти, с 

Решение №273 по протокол №029/27.11.2017г. Вие  дадохте съгласие. Цялата преписка, 

свързана с прилагане на Решение №273/27.11.2017г. на ОбС Алфатар е предоставена с писмо на 

ОС “Земеделие“ Силистра с цел стартиране на процедура по реда на ППЗСПЗЗ за установяване 

начина на трайно ползване на обектите – общинска собственост и тяхната промяна. 

Служителите от ОбСЗ ни уведомиха, че има проблем, свързан с промяна на НТП на язовирите в 

малки водни обекти. В Класификатора за начините на трайно ползване на поземлените имоти 
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няма  НТП „малък воден обект“. Във връзка с това поискахме от инж.С.Михайлов да коригира 

докладите си и да изготви предложенията си за промяна на НТП на горепосочените язовири в 

съответствие с променения класификатор за начините на трайно ползване на имотите. 

Необходимо е да отмените свое Решение №273/27.11.2017г. по протокол №029/27.11.2017г. и да 

дадете съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлените имоти. 

ЕлисТалят- Давам думата за въпроси, мнения и становища. 

Красимира Колева – По отношение на тази докладна искам да се извиня. Това се наложи 

от последващо съгласуване с хидроинженер. 

Радка Желева – Експерта би трябвало да е бил запознат с това, че няма „малки водни 

обекти” вече като терминология по НТП и не би трябвало да предложи тези доклади, които бяха 

приложени за ноемврийската сесия. Защото Наредбата е приета началото на януари 2017г. и към 

м.ноември е била в сила,  и не би трябвало да предоставя тези доклади. Подвел ни е с това 

предложение. Трябвало е областния управител да ни върне решението. 

Янка Господинова – Грешката е обща. 

Петранка Славова – Вече отговаряме на изискванията. Има го в класификатора. 

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

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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 

 Във връзка с постъпили коригирани доклади за промяна на НТП на язовирите – 

публична общинска собственост,  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), предлагам на Общинския съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 295 

 

1.Общинския съвет Алфатар отменя свое Решение №273/27.11.2017г. по протокол 

№029/27.11.2017г. 

2.Общински съвет Алфатар дава съгласие: 

2.1.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 

00415.185.4 по КККР на гр.Алфатар, площ 12,057дка, АОСп №379/26.02.2013г. от „язовир” на 

„За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”. 

2.2.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот №002095 по КВС на с.Цар 

Асен, площ 22,716 дка, АОСп № 13/12.04.2000г., от „язовир/водоем” на „рибарник”.  

2.3.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот №201216 по КВС на 

с.Васил Левски, площ 23,690дка, АОСп № 15/25.09.2000г.от „язовир” на „рибарник”.  

2.4.Да се промени начин на трайно ползване на поземлен имот Язовир с.Бистра - №070225 

по КВС на с. Бистра, площ 19,346дка, АОСп №14/4.01.200г.  от „язовир” на „водоем”.  

3.Възлага на Кмета на Община Алфатар дейностите по изпълнение на решението. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 
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Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно Предоставяне под наем на земи от общинския 

поземлен фонд, без търг или конкурс по реда на чл.37в, ал.10 от закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Поискахме информация от Директора на ОД”Земеделие” гр.Силистра 

за най-високата тръжна цена за земите от държавния поземлен фонд за землищата на общината 

за 2017-2018г. С писмо №РД-2190/09.01.2018г. Директорът на ОДЗ Силистра ме информира, че 

най-високата тръжна цена от проведен търг за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от 

ДПФ по землища в община Алфатар е, както следва:землище Алфатар – 86,00лв.;землище 

Алеково -80,00лв., а другите населени места на общината няма проведен търг за отдаване на 

ДПФ. Съгласно определението на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, неотдадените общински земи, 

включени в заповеди на директора на ОДЗ по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ  за разпределение  на 

масивите за ползване на земеделските земи в землището на гр.Алфатар и с.Алеково могат да се 

отдават под наем на цена, в размер на най-високата тръжна цена при отдаване под наем и аренда 

на ДПФ, а за останалите землища наемната цена ще е в размер на средното годишно рентно 

плащане за съответното землище. 

    Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Живка Великова –За кои имоти става въпрос?  

Красимира Колева –Така наречените „бели петна”. Тук говорим за общински земи които 

не са отдадени под наем.  

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

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

реформа и земеделие -Съгласни сме.  

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 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 и чл.37в, ал.10 от Закона за соб-

ствеността и ползването на земеделски земи, чл.77, ал.1, т.3 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Алфатар, във 

връзка със заповеди на Директора на ОД „Земеделие” Силистра по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и пис-

мо №РД-2190/09.01.2018г. на Директора на ОД „Земеделие” Силистра, предлагам Общински 

съвет Алфатар да вземе следното: 

  

РЕШЕНИЕ № 296 

 

1.Предоставя за ползване през стопанската 2017-2018г. земи от общинския поземлен 

фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори 

за наем или аренда, преди издаването на заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, на ползвателите на 

съответните масиви, по тяхно искане, по цени на декар в размер на най-високата тръжна цена от 

проведен търг за отдаване под наем и аренда на земи от държавен поземлен фонд за землищата в 

общината, както следва: 

землище Алфатар – 86,00лв.; 

землище Алеково - 80,00лв. 
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2. Предоставя за ползване през стопанската 2017-2018г. земи от общинския поземлен 

фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори 

за наем или аренда, преди издаването на заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, на ползвателите на 

съответните масиви, по тяхно искане, по цени на декар в размер на средното годишно рентно 

плащане за земеделски земи по землища в общината, както следва: 

с. Бистра - 38,00 в./дка;  

с. Кутловица - 33,00 лв./дка;  

с. Васил Левски - 52,00 лв./дка; 

с. Цар Асен - 47,00 лв./дка;  

с. Чуковец - 41,00 лв./дка 

 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаването на земите по чл.37в, 

ал.10 от ЗСПЗЗ под наем за едногодишно ползване, след подаване на заявление от съответния 

ползвател и заплащане на определената по т.1 и т.2 наемна цена.  

    

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно  Отчитане и приемане на инвестиции , 

извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от 

договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).  

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – В съответствие с указания дадени от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство с изх. №91.00.87/13.10.2017 г., предлагам на Вашето 

внимание  инвестиции, извършени в публичните активи на Община Алфатар от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 г.  

Елис Талят- Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Живка Великова – Когато  ВиК копаят за авария не са ли длъжни да си положат те 

асфалта след ремонта и да бъде информирана Общината? Какво общо има Общината със 

смяната на водомер на частен имот? 

Янка Господинова – ВиК кога е разкопавало и кога е сменяло водопровод аз няма как да 

знам. Както за смяната на 40 водомера. Ако питате реално дали това е извършено, не мога да 

кажа. Единственото, което направихме е да проверим няколко абоната дали са им сменени 

водомерите. 

Радка Желева – Справката, която са ни приложили не е подробна. Да ни бъде дадена 

подробна информация за абонати без имена и улици. Някъде има  имена, някъде не. Моето 

предложение е да се отложи разглеждането на тази докладна за следващо заседание в 

присъствие на представител на В и К и след получаване на подробна информация за 

извършените дейности в община Алфатар.  

Елис Талят – Колеги, имаме предложение от г-жа Желева да се отложи разглеждането на 

докладна записка относно „Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от  „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от договора с Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
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канализация“ ООД – Силистра (АВиК)”, за следващо заседание в присъствие на представител на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и след получаване на подробна информация за 

извършените дейности в община Алфатар. Гласуваме предложението. 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

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

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

реформа и земеделие – Да се отложи разглеждането на докладната записка до получаване на по 

подробна информация. 

Елис Талят – Гласуване по приетото предложение да стане решение по точка осма. 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

Общински съвет прие следното: 

РЕШЕНИЕ № 297 

 

1. Отлага разглеждането на докладна записка относно „Отчитане и приемане на инвестиции , 

извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2017 година, като част от 

договора с Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК)”, за следващо заседание в присъствие на 

представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра и след получаване на подробна 

информация за извършените дейности в община Алфатар. 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно Приемане на Общински календар за по-важните 

културно –исторически прояви и събития през 2018г в Община Алфатар. 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Общинският календар за по-важните културно-исторически прояви 

и събития през 2018 година в Община Алфатар е изготвен по предложение на осемте читалища. 

Календарът обхваща празнично-обредната дейност на населените места, влизащи в състава на 

общината. В него са включени културни прояви с национално, регионално и местно участие. 

Елис Талят–  Давам думата за предложения, въпроси и становища. 

Минка Стоянова – Календара е подробен. Искам само да коригираме отбелязването на 

170 години образователно дело в гр. Алфатар да е през месец юни. 

Радка Желева – Да се допълни  в „Общински календар за по-важните културно –исторически 

прояви и събития през 2018г в Община Алфатар” да включим и събора на Община Алфатар на 

28.05.2018г.  
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Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следните 

РЕШЕНИЕ № 298 

 

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

2018 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 15.12.2018 г. да пред-

ставят на Кмета на Община Алфатар отчет по изпълнение на календара по дейности, как-

то и изразходваните средства за обезпечаването им. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Радостин Върбанов – ПИ при РУ-Силистра – Уважаеми дами и господа,  да Ви уведомя и  

най – официално да си взема довиждане с целия колектив. Считано от февруари съм преместен 

да отговарям за район в гр.Силистра. 

Радка Желева – Освен да изразим съжаление и да Ви пожелаем  по спокойна работа в 

Силистра и да си спомняте с добро за Алфатар. 

Иван Василков – Каква е възможността г-н Върбанов да остане на територията на Община 

Алфатар? Ако трябва да направим подписка. Вие бяхте много коректни с нас. 

Янка Господинова – Ако поемем такава инициатива ще се съгласите ли да останете? 

Радостин Върбанов – ПИ при РУ-Силистра – Моето лично желание е да остана и да 

работя на територията на Община Алфатар. 

 

Янка Господинова – Искам да Ви уведомя, че Община Алфатар кандидатства за средства 

по проект „Повишаване информираността на гражданите на община Алфатар за ЕС, за 

същността, ролята и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г.” 

Отпуснаха ни 3 000лв. от грантовата схема, 1 850лв от общината, 500лв. от партньори - читалище 

„Йордан Йовков”гр.Алфатар. Проектът изцяло е насочен към децата за изработване 

информационни материали, награди  и посещение на туристически атракции. 

 

Янка Господинова – В деловодството на общинска администрация пристигна писмо с 

вх.№179/19.01.2018г   от  Администрация на  Президента на Република България с копие на 

жалба от П. Б., във връзка с търсене на съдействие по жилищен проблем. Моли се за проверка по 

случая и становище относно възможностите. Ние ще отговорим с актуална информация и ще 

направим снимки на общинското жилище. 
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Радка Желева – В годините назад постоянно сме имали проблеми с П.Б. Вземали сме мъжа 

й на работа в общината. Имаше желание да си ремонтира къщата. Ние предложихме материали, а 

тя ги отказа. 

Янка Господинова – Общината е направила всичко за П. Б. Предоставен е имот – 

общинска собственост на Н. И. - дъщеря на П. Б., която съгласно договор №123/10.07.2014г. е 

наемател на апартамент №3 в блок Тервел, ул.Хан Аспарух №79 в гр.Алфатар до 10.07.2017г. Н. 

Д. е подала заявление на 16.06.2017г. за настаняване в горепосочения апартамент. Свеждаме 

проблема на Вашето внимание за вземане на отношение. 

Радка Желева – Зимния период нямаме право да изкараме някого на улицата. 

Живка Великова – Многократно е занимаван ОбС с този казус. Да се търси начин да си 

плати задълженията. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:50 часа. 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:   /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:   /П/ 

 /Живка Банкова/ 


