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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 №027 

от 29.09.2017г. 

 Днес, 29.09.2017г. от 11:00 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 Красимира Колева- 

директор на Дирекция „Специализирана администрация“, г-жа Павлина Друмева – директор на 

Дирекция „АПОФ“, кметове и кметски наместници. Гост: Теодор Крумов.  
 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници,  уважаеми кметове и кметски наместници, 

уважаеми директори на общинска администрация, 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 №26/25.09.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят – Допълнителната докладна записка относно „Даване на съгласие, за 

учебната 2017/2018 година учебните занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с.Алеково да 

се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 1910” с.Алеково”, вносителя оттегли от разглеждане на 

заседание на ПК и включването и в дневния ред. 

Докладна записка относно „План за работата на Общински съвет Алфатар за 

тримесечието октомври – ноември – декември на 2017г.” по дневния ред е разгледана на 

заседание на постоянните комисии.  

Относно Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на област Силистра за 

предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози от квотата на 

Община Алфатар,  имаме предложение от г-жа Радка Желева – общински съветник, да се 

включи в дневния ред за обсъждане.  

 

Да гласуваме по предложението да допълним ли към дневния ред, както следва:   

 

            Обсъждане на Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на област 

Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози от 

квотата на Община Алфатар, да се допълни към дневния ред, като точка 2.1. 

 

 

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   
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РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №259 

 

1. Приема за обсъждане на Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на 

област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на 

автобусни превози от квотата на Община Алфатар, да се допълни към дневния ред, 

като точка 2.1. 

 

Елис Талят – Колеги, гласуваме проект на дневен ред. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

тримесечието октомври – ноември – декември на 2017г. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

2.1.Обсъждане на Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на 

област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на 

автобусни превози от квотата на 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. 

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

тримесечието октомври – ноември – декември на 2017г. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

2.1.Обсъждане на Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на 

област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на 

автобусни превози от квотата на Община Алфатар. 

 

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

  

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

Алфатар за тримесечието октомври – ноември – декември на 2017г. 

Елис Талят – Общинският съвет планира заседанията си, като определя темите на 

заседанията по тримесечни планове. Този план за работа през 2017г. на Общински съвет 
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Алфатар има отворен характер. В него са включени всички основни задачи и предложения от 

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

За месец септември по план имахме заложено „Отчет на учебните заведения за 

състоянието и готовността на материалната база за провеждане на учебните занятия”. Не ни е 

предоставено. 

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

Радка Желева – Някой може ли да ни информира за състоянието на Детската градина и 

училищата? 

Елис Талят – На 14.09.2017г. посетих ОУ „Христо Ботев”, гр.Алфатар, за да връча 

поздравителни адреси и подаръци на първокласниците от името на Общински съвет Алфатар.  

На 15.09.2017г.  присъствах на откриването на учебната година в ДГ „Щастливо детство”, 

с.Бистра.  Материалните бази бяха готови за провеждане на учебни занятия. 

Радка Желева – Как стои въпроса с училището в с.Алеково? 

Живка Великова – Пригодено е за работа, но като няма друг вариант. 

Живка Великова - Бяхме говорили за изнесени сесии на ОбС по населените  места. 

Радка Желева – Добре е в изнесените сесии да се разглежда въпрос свързан с населените 

места. 

Елис Талят – Очаквам предложения? 

 Елис Талят - Давам думата за становище. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Приемаме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство –За 

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

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

Приемаме. 

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.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

Алфатар, предлагам Общински съвет - Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 261 

  

1. Приема План за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието октомври – 

ноември –декември на 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. 

 

 Елис Талят - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
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ТОЧКА ВТОРА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 Елис Талят – В деловодството на ОбС няма постъпили заявления и жалби. Давам думата 

на г-н Теодор Крумов. 

 Теодор Крумов – Разбрах, че по казуса със с.Кутловица сте писали до НСОРБ. Кога да 

очаквам резултат? Вече седем месеца търпение. 

 Красимира Колева – Имаме отговор от НСОРБ и той е, че трябва да се работи по 

старите регулационни планове. ОбС трябва да реши Община Алфатар да се откаже от имотите. 

Ще внесем докладна. 

            Елис Талят - Какво става с имота и замяната на земя на г-жа Стефка Кънева? 

Красимира Колева – Публикували сме обявата за замяна. Подала е заявление. След 

приключване на стопанската година на 30.09, ще поискаме становище от ОС „Земеделие“. 

 

            ТОЧКА 2.1 Обсъждане на Решение № 1-912-1/21.09.2017г. на Областен управител на 

област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози 

от квотата на Община Алфатар. 

            Елис Талят – Спешната мярка беше разгледана на заседание на ПК. Г-жа Красимира 

Колева е подготвила разписание на автобусите, които извършват обществен превоз на 

територията на община Алфатар и осигуряват свързаност на населените места на общината, със 

съседни общини в Област Силистра, Област Добрич и Област Варна.  Давам думата за мнения и 

предложения. 

Радка Желева – Много граждани поставят въпроса за транспорта. Предложих да се 

занимаем с този въпрос, дали ние като общински съветници не можем с нещо да се ангажираме. 

Красимира Колева – Имаше обществена поръчка, но нямаше кандидати, за това 

пристъпихме към  искане  за спешната мярка. Прилагането на спешна мярка има за цел 

единствено да се осигури транспортно обслужване на населението, до провеждане на процедура 

за възлагане.  

Дори и за изпълнение на спешна мярка няма кандидати, поради това, че тези линии са в 

тежест на самата обществена поръчка. Линиите Силистра – Бистра не се изпълняват, защото са в 

тежест на изпълнителите. Няма пътници и фирмата няма финансова изгода да ги изпълнява. 

Кандидати не е имало за съответните линии и те отпадат. Общината няма механизми да накара 

някого да изпълнява тези линии. Има решение на Областния управител да се предприеме 

спешна мярка, но няма сключен договор. 

 

Радка Желева – Нали има областна комисия в областта. Тези въпроси не се ли поставят 

там? Можем ли да направим среща с превозвачи? 

Симеон Иванов – Само общинско предприятие ще реши въпроса. 

Красимира Колева – За издръжка на общинско предприятие общината дали ще има 

финансова възможност да го издържа? 

Иван Василков – Има общински гори, които в момента се секат и от там можем да 

закупим автобус.  

Радка Желева – Имам две предложения. Първото е ОбС да проведе среща с 

превозвачите. А второто ми предложение е да възложим на кмета да проведе такава среща. 

Иван Василков - Имаше пусната обществена поръчка и ако имаше кандидати, нямаше 

ние да се ангажираме. Не виждам с какво ще съм полезен на такава среща. За нито една 

обществена поръчка не се допитаха до общинските съветници. Когато поставих въпрос кои 

фирми са спечелили, не ми беше даден отговор. Моето мнение е кмета да проведе срещите, 

разговори с превозвачите. 

Радка Желева – Оттеглям първото си предложение. Като към второто добавям да се 

проведе среща с присъствието на кметовете по населени места и общински съветници.  

  Елис Талят – Колеги, моля да гласуваме по предложението за „Възлагане на Кмета на 

Община Алфатар да проведе среща за редовен транспорт в Община Алфатар с автобусни 

превозвачи в присъствието на кметове на населени места и общински съветници.  
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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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Гласуваме предложението да стане решение на точка втора 2.1. 

 

 

                            Предлагам Общински съвет - Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 262 

 

1.  Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе среща за редовен транспорт в Община 

Алфатар с автобусни превозвачи в присъствието на кметове на населени места и 

общински съветници.  

 

 

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. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:30  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:   /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:   /П/ 

 /Живка Банкова/ 


