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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 №015 

от 28.10.2016г. 

 Днес, 28.10.2016г. от 18:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

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

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

Мехмед, Сезгин  Али, Петранка Славова. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Желяна Донева – 

заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Павлина Друмева – директор на Дирекция „АПОФ”, г-

жа Стефка Жекова-секретар на община Алфатар, г-жа Красимира Колева- ст.експ."ЗН, ОМП, 

ССИ", кметове и кметски наместници. 

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

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

и кметски наместници, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 10 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 №14/24.10.2016г. съм свикала 

днешното заседание.  

Имаме 4 нови допълнителни докладни записки: 

1. Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горски територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване на сеч в 

общински гори през 2017г. 

2.Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали 

извън обектите, регистрирани в РВМС. 

3. Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за 2017г. 

4. Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 

Елис Талят - Становището на ПК е да включим четирите  докладни в дневния ред, по 

ред на входиране. 

Елис Талят – Да гласуваме да включим ли допълнителните докладни в дневния ред, 

като:   

Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване на сеч в 

общински гори през 2017г., да стане т.8. 

Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015,местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти,получени от тях, и на специфичнорискови материали извън 

обектите,регистрирани в РВМС, да стане т.9. 
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Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за 2017г., да стане т.10 

Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост, да стане т.11. 

  

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №145 

Включва в дневния ред следните докладни записки: 

 

Т.8 Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване на сеч в 

общински гори през 2017г. 

Т.9 Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали 

извън обектите, регистрирани в РВМС. 

Т.10 Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за 2017г.  

Т.11 Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 

 

 

 Елис Талят – Да гласуваме целия дневен ред 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

ноември-декември на 2016 год. 

 2. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи – 

м.септември 2016 г.. 

 3.Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар 

4.Докладна записка относно  определяне на представител на Община Алфатар в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 

5.Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 

6.Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 
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придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 

7. Докладна записка относно сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 

8. Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване на сеч в 

общински гори през 2017г. 

9. Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015,местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали 

извън обектите, регистрирани в РВМС. 

10. Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за 2017г.  

11. Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 

12. 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 146 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно:План за работата на Общински съвет Алфатар за октомври-

ноември-декември на 2016 год. 

 2. Докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи 

– м.септември 2016 г.. 

 3.Докладна записка относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар 

 4.Докладна записка относно  Определяне на представител на Община Алфатар в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 

 5.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 

 6.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 

 7.Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията. 
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 8. Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 

горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за извършване на сеч в 

общински гори през 2017г. 

 9. Докладна записка относно промяна предназначението на част от поземлен имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на странични 

животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали 

извън обектите, регистрирани в РВМС. 

 10. Докладна записка относно определяне на годишният размер на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за 2017г.  

 11. Докладна записка относно предоставяне под наем на стоматологичен кабинет частна 

общинска собственост. 

 12. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред. 

  

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

Алфатар за октомври-ноември-декември на 2016 год. 

Елис Талят – Този план за работа има отворен характер. В него са включени основни 

задачи и предложения от текущ порядък, като могат да се включват и допълнителни. 

Предложения относно плана? Няма. 

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

становища. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За.  

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

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

реформа и земеделие – За.  

 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 – 

Аз съм за. 

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

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

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

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

–Алфатар, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е №147 

1. Приема план за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието октомври-

ноември-декември на 2016 г. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи – м.септември 2016 г.  

 Елис Талят – Давам думата на г-жа Желяна Донева – зам. кмет на Община Алфатар. 

 Желяна Донева – Извинявам се от името на г-жа Господинова, която отсъства поради 

служебни ангажименти. Предлагаме на Вашето внимание вътрешни компенсиращи промени 

между отделните обекти финансирани със средства от целевата субсидия, собствени приходи и 

средства от ЕС, съгласно Приложение №1. Материалите са пред Вас, ако имате въпроси г-жа 

Друмева е тук. 

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

 Живка Великова – Всичко е точно, ясно и конкретизирано.  

  Радка Желева – Може ли разбивка на 500 000 лв. по улици, за ремонт на улична мрежа 

в гр. Алфатар? Независимо че правим актуализация. На какъв принцип е правено 

разпределението? Добре е, че става но да имаме информация? 

            Желяна Донева – Рехабилитацията и реконструкцията на уличната мрежа в гр.Алфатар е 

по ред и начин на улици, които не са включени в проекти. По ул. „Отец Паисий“ имаше 

свлачище. При силен дъжд се заливаха къщите, където там в момента има отвеждане на водите. 

Има и други улици които са опасни и на които ще бъде извършен ремонт.  

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

становища. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –

За. 

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

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

реформа и земеделие – За.  

   

На основание чл.21, ал.1,т.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, предлагам Общинския съвет взе следното: 

 

 РЕШЕНИЕ №148 

 

 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

  

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар. 
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Елис Талят – Давам думата на г-жа Желяна Донева. 

Желяна Донева – От 1 август 2016 г. влезе в сила новият Закон за предучилищното и 

училищното образование и стандартите към него. Член 196 от Закона регламентира разработване 

на областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, въз основа на 

анализ на потребностите на всяка община. Анализа е пред вас, подробен е. Г-жа Жекова е тук ако 

имате въпроси може да ги зададете. 

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

Минка Стоянова – Подробно и ясно са дадени нещата.  

Радка Желева – Като цифри не е добре, увеличава се броя на децата с потребности. Дано 

този анализ да ни послужи за получаване на средства. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приема, 

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

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

 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 –

Даваме съгласие.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.196, ал.3 от Закон за предучилищното 

и училищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ №149 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно Определяне на представител на Община 

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

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

 Желяна Донева -  Асоциацията по ВиК на област Силистра е създадена преди години. 

Представителят на общината в Асоциацията е кметът на общината.  

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

 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме. 

  

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

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

реформа и земеделие – За.  
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 Иван Василков – председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова 

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

 

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

предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №150 

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

на Община Алфатар в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра. 

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

ВиК - Силистра да участва в обсъждане и да съгласува Плана за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на активите на „ВиК” ООД – гр.Силистра, на основание чл.4.2.(г) от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

ВиК услуги между Асоциацията по ВиК – Силистра и „ВиК” ООД – Силистра.  

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

ВиК - Силистра да участва в обсъждане и гласува „ЗА” приемане на препоръчителен размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017г., в размер на 22 000лв, съгласно 

чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за 

продажба на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка 

с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

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

 Желяна Донева – Г-н Валериев е подал заявление и желае да урегулира поземления си 

имот. 

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

 

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

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

реформа и земеделие – За.  

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

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

 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 –

Даваме съгласие.  

   

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

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 от  

Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
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собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на територията ,  предлагам 

Общински съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №151 

 

 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Севдалин Валериев Валериев 

за продажба на предаваемо по регулация общинско място с площ от около 950 ( деветстотин и 

петдесет) кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот  XI, отреден за имот №64 в кв.16, 

по плана на с.Чуковец, община Алфатар, на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.) /кв.м. 

 2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на 

територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към 

новоурегулирания поземлен имот  XI, отреден за имот №64 в кв.16, по плана на с.Чуковец, 

сменя характера си от публична общинска в частна общинска.  

                              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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за 

продажба на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка 

с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

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

Желяна Донева – Този имот се намира до предходния. Казусът е същия. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

 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 –

Даваме съгласие. 

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

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

Приемаме. 

   

 

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

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 от  

Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на територията, Общински съвет 

взе следното:  

РЕШЕНИЕ №152 

 

 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Вадет Ваит Сюлейман за 

продажба на предаваемо по регулация общинско място с площ от около 210 (двеста и десет) 

кв.м., придаващи се към урегулиран поземлен имот  I, отреден за имот №64 в кв.15, по плана на 

с.Чуковец, община Алфатар, на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.) /кв.м. 
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2.С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на 

територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към 

новоурегулирания поземлен имот  I, отреден за имот №64 в кв.15, по плана на с.Чуковец, сменя 

характера си от публична общинска в частна общинска. 

 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно Сключване на предварителен договор за 

продажба на земя - общинска собственост в с. Чуковец, община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка 

с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

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

Желяна Донева – Постъпи заявление за сключване на предварителен договор за 

закупуване на части от общинска стара улица. 

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

 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

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 –

Даваме съгласие. 

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

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

Приемаме. 

   

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

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 от  

Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на територията, предлагам 
Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №153 

 

 1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Максим Младенов Шарбанов 

за продажба на част от стара улица с площ от около 97 ( деветдесет и седем) кв.м., придаващи се 

към урегулиран поземлен имот  III, отреден за имот №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец, община 

Алфатар, на цена в размер на 2,41 лв. (два лева и 41 ст.) /кв.м. 

 2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на 

територията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към 

новоурегулирания поземлен имот  III, отреден за имот №82 в кв.10, по плана на с.Чуковец, 

сменя характера си от публична общинска в частна общинска.  

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 
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Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

  

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно одобряване на годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии на Община Алфатар за 2017г. и даване на съгласие за 

извършване на сеч в общински гори през 2017г. 

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

Желяна Донева – Община Алфатар има възстановени 202,4 хектара горска територия по 

ЗСПЗЗ, за които е изготвен лесоустройствен проект за периода 2011 – 2021 и има одобрен и 

утвърден горско- стопански план. Изготвен от лицензиран лесовъд.  

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

Живка Великова – Щом плана е изготвен от лицензиран лесовъд нямаме възражения. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –

Съгласни сме. 

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

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

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

администрация и чл.7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти (обн.ДВ,бр.96/2011г.,изм.и доп.бр.90/2012г. ), предлагам 

Общински съвет Алфатар да вземе следното:  

 

РЕШЕНИЕ №154 

 

1. Одобрява годишен план по образец за ползването на дървесина от горските територии 

на община Алфатар за 2017г., изготвен от инж.Христо Христов - лицензиран инженер 

по горско стопанство 

  

2. Дава съгласие да бъде извършена сеч през 2017г. в общински гори, съгласно одобрен 

ГСП на следните отдели/подотдeли 

 

№ 

по 

ред 

Отдел, 

подотдел 

Площ/ха Землище Местност Дървесен 

вид 

АОС № /дата, 

година на 

съставяне 

1. 187 ш 0,5 гр.Алфатар „Чолаков 

чаир” 

акация №433/5.08.2015г. 

2. 191 о 1,1 гр.Алфатар „Чолаков акация №290/27.01.2011г. 
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чаир” 

3. 180 и 1,5 гр.Алфатар „Дядо 

Марков 

блок” 

цер, габър, 

полски 

клен 

№120/01.08.2001г. 

4. 212 л 1,6 с.Васил 

Левски 

„Гора” цер №23/31.01.2011г. 

5. 

 

404 0 1,3 с.Цар Асен „Кокарджа” цер №168/26.11.2015г. 

 

 3. В случаи, че някои от подотделите не се усвоят през 2017г., ползването им да се 

прехвърли през 2018г. 

 4. Възлага на кмета на общината да извърши подготвителни действия за извършване на 

сеч в общинските гори, по отдели и подотдели, съгласно решение №1 и № 2 и в съответствие с 

Наредба №8 от 5 август 2011г. за сечите в горите: изготвяне на карнет–опис, удостоверяващ, че 

насаждението е маркирано и на технологичен план за добив на дървесина, изчисляване обема и 

категориите на маркираната дървесина. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно промяна предназначението на част от 

поземлен имот с идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир“ в землището на гр.Алфатар 

с начин на трайно ползване „пасище“ с цел обособяване на трупна яма за обезвреждане на 

странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови 

материали извън обектите, регистрирани в РВМС. 

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

Желяна Донева – Задължени сме да ги имаме по закон. 

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

Радка Желева –Къде се намира имота? 

Красимира Колева – Това е точно до Зърнени храни. Ходихме с комисия, която се 

произнесе, че този имот е по добрият вариант. 

Радка Желева – След като са си дали съгласието компетентните органи сме съгласни. 

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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

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

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

 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, спорт, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.25, ал.3, т.5 и т.6 от ЗСПЗЗ, чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ и § 6а от ПЗР на Закона за 

опазване на земеделските земи, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №155 

 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с 

идентификатор №300015, местност „Чолаков чеир” в землището на гр.Алфатар с начин на 

трайно ползване „пасище” за изграждане на трупосъбирателна яма на площ от 2 дка.  

2. След промяна на предназначението на имота и определяне на границите му да се даде 

съгласие на главния архитект за изграждане на ограждение. 

3. Разходите за геодезическо заснемане и обособяването на трупната яма да бъдат за 

сметка на общината от наеми за ползване на пасища и мери. 

4. Възлага на кмета на общината дейностите по изпълнение на 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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

 ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно определяне на годишният размер на 

данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2017г.   

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

 Желяна Донева – В срок до 31 октомври Общински съвет определя годишен размер на 

данък върху таксиметров превоз на пътници за следващата година. Нещо ново, което ще се 

плаща в общината. Минималният размер на данъка е 300лв. Към момента няма регистрирани 

лица и фирми за извършване на таксиметрови услуги.  

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

 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –

Съгласни сме.  

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

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

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

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.61ф от ЗМДТ, чл.2 и 3 от Наредбата за 

определяне на местните данъци на територията на община Алфатар, предлагам Общински съвет 

Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №156 
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1. Определя годишен размер за 2017 г. на данъка върху таксиметров превоз на пътници в 

размер на 300 лв. 

2. Изменя Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община 

Алфатар като създава нов VII раздел – Данък върху таксиметров превоз на пътници със 

следните членове: 

- чл.60. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за 

регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени от 

кмета на общината. 

- чл.61.Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лв. 

- чл.62. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица 

за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници. 

- чл.63. Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните 

превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък 

в общината. 

- чл.64. Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от настъпване на 

съответното обстоятелство. 

- чл.65. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през 

течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя пропорционално според 

броя на месеците до края на текущата година, започвайки от следващият месец спрямо датата на 

издаване на разрешението. 

- чл.66. Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 

бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява сума 

пропорционална на броя месеци до края на годината, през които няма да се упражнява 

таксиметровата дейност. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

 ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно предоставяне под наем на 

стоматологичен кабинет частна общинска собственост. 

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

 Желяна Донева – В община Алфатар постъпи  заявление на 29.08.2016г. от д-р Ивайло 

Динев за прекратяване на договора му за наем. Няма стоматолог.  До този момент има 

постъпили две заявления за ползване под наем на стоматологичен кабинет. Трябва да се реши 

какъв да е търга – явен или таен и срока за предоставяне под наем.  
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 Желяна Донева – Има допусната техническа грешка в основанието, трябва да е на 

основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал 2 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и чл.24. от Наредба 

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

(НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по протокол №27 от 

26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г. 

 Радка Желева – Предлагам срок от 5 години,  с явно наддаване на публичния търг. 

 Елис Талят – Да гласуваме предложението на г-жа Желева  

 

РЕШЕНИЕ №157 

 

1. Определя предоставянето под наем на стоматологичен кабинет  №7 в здравна служба 

гр. Алфатар да е за срок от 5г., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

  

 Елис Талят - Становища на ПК. 

  

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

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

 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.  

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

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

реформа и земеделие – Приемаме.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал 2 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и чл.24. от 

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

собственост (НРПУРИВОС) приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по 

протокол №27 от 26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г., 

предлагам  Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №158 

 

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2016г.”, приета с Решение №42, по протокол 

№4/25.01.2016г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

 

 В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”  
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№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. Имоти, които Община Алфатар има намерение да предостави под наем 

 СГРАДИ И ДВОРНИ МЕСТА 

1.  Част от Здравна служба-Стоматологичен кабинет с ЗП от 15 кв.м., гр. Алфатар ул. 

„Олшанка” № 8,  /АОС(ч) №76/26.06.2000г./ 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно наддаване, по 

реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на кабинет № 7 

(стоматологичен) в здравна служба гр. Алфатар (стара част) ул. „Олшанка” №8 с 

площ от 15 кв.м., АОС(ч) №76 от 26.06.2000г., за срок от 5 г. 

 

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 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

 

 

 ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 Елис Талят – В деловодството на ОбС има постъпило едно заявление и една молба. 

Стоян Христов от гр. Алфатар се обръща към нас органите на местното самоуправление и 

изпълнителната власт, като загрижен гражданин с цел подпомагане дейностите и защита на 

интересите на Общината и на алфатарци. Във връзка с преминаването на тежкотоварни моторни 

превозни средства, които извозват зърно и дървесина, като  повреждат и замърсяват улиците. 

Чужди фирми, които не допринасят с нищо за общината да им се взима входна такса. 

             Радка Желева - Преди години бяхме поставили пътен знак за определен тон. Трябва да 

се търсят възможности за срещи с тези фирми, да уведомяват общините, за да може да  се 

контролира движението.  

 Иван Василков – Асфалт как се възстановява? Не можем да сложим бариери. Човекът е 

прав. Те дефакто не плащат данъци. Тонажа не е регламентиран. Няма контрол. Някой  може ли 

да предложи решение. 

 Желяна Донева – От минали мандати има утвърдени маршрути по които да се движат 

тежкотоварните автомобили. Самите улици в града не са пригодени за такъв товар. Каквото е в 

правомощията на кмета е направено. Редно е да се потърси съдействие от полицията и това е 

направено. 

 Елис Талят – Входирана молба от Лъчезар Данков до кмета на община Алфатар и копие 

до председателя на ОбС Алфатар. Моли да му бъде разрешено предоставянето на социални 

услуги на територията на община Алфатар за период от 5 години, считано от 01.01.2017г., както 

следва: Обществена трапезария и Домашен социален патронаж. Също така моли да му бъдат 

предоставени за безвъзмездно право на ползване за период от 5 години Ученически стол и 2 

автомобила за предоставяне на социални услуги, като обществени трапезарии, домашен 

социален патронаж, доставка на храна за Кризисен център и ученическо столово хранене. 

 Иван Василков – Той си го стопанисва. 

             Радка Желева –  На територията на общината няма други доставчици и не виждам, кой 

ще извършва тази услуга. 

 Минка Стоянова – Ние в училището сме доволни от този доставчик. 



 16 

 Павлина Друмева – До 31.12.2016г. има сключени договори и се подготвя нова 

процедура. 

             Желяна Донева – По закона за социалното подпомагане има специална процедура и би 

било редно да бъде спазена. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 18:30  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

Протоколист: ………... 

 /Живка Банкова/ 


