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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 №025 

от 27.07.2017г. 

 Днес, 27.07.2017г. от 10:30 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 Павлина Друмева – директор на Дирекция „АПОФ“,  г-жа Красимира 

Колева - директор на Дирекция „Специализирана администрация“, г-н Георги Донков – 

мл.експерт „Общинска собственост“   кметове и кметски наместници. Гости: Янка Ваникова- 

директор на ОУ „Христо Ботев“ и Виолета Стефанова – директор на ДГ „Щастливо детство“.  
 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

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

кметове и кметски наместници, 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 №24/20.07.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят – Докладните записки по дневния ред са разгледани на заседание на постоянните 

комисии. Да гласуваме проект на дневен ред. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

август –септември на  2017г. 

 2. Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на 

съдружниците на „В и К“ ООД Силистра. 

 3. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо 

събрание на съдружниците на „В и К“ООД Силистра. 

 4.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища,  

съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

 5. Докладна записка относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за 

средищно училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

 6. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни 

паралелки в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар, за учебната 2017/2018 г. 

 7. Докладна записка относно: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за 

средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар 

в Списъка на средищните детски градини и училища. 
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 8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017-2018) и Годишен план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 година. 

 9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

РЕШЕНИЕ № 244 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

август –септември на  2017г. 

 2. Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на 

съдружниците на „В и К“ ООД Силистра. 

 3. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо 

събрание на съдружниците на „В и К“ООД Силистра. 

 4.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища,  

съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

 5. Докладна записка относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за 

средищно училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

 6. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни 

паралелки в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар, за учебната 2017/2018 г. 

 7. Докладна записка относно: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за 

средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар 

в Списъка на средищните детски градини и училища. 

 8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017-2018) и Годишен план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 година. 

 9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

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

  

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

Алфатар за юли – август –септември на 2017г. 

 Елис Талят – Този план за работа през 2017г. на Общински съвет 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. Имате ли някакви предложения по  

проекта, примерно включване на мероприятия и събития? 

            Елис Талят - Давам думата за въпроси и мнения. 

 Радка Желева – Имаме си културен календар. 

 Минка Стоянова – Защо, не направим изнесени заседания на общински съвет по 

населените места с покана към населението да присъстват? 
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 Елис Талят- Предложения за населеното място? 

           Минка Стоянова – На следващо заседание да подготвим план – график.  

           Елис Талят- Ще подготвя проект на план - график и ще решим къде първо да го 

проведем. Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат становища по 

докладната записка. 

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 – Приемаме.  

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.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 № 245 

 

1. Приема план за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието юли – 

август –септември 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. 
  

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо 

събрание на съдружниците на „В и К“ ООД Силистра. 

  

 Елис Талят – В Общински съвет Алфатар е получено писмо  от „В и К“  ООД гр. 

Силистра  за свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД  гр. Силистра.  във връзка с необходимостта от 

предприемане на действия на основание чл.119, ал.4 от Търговския закон за актуализиране на 

Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД. Основният капитал на 

дружеството е в размер на 192 410 лв. Той се състои от 19 241 дяла, по 10 лв. всеки. Община 

Алфатар има 192 дяла, на стойност 1 920 лв. 

 Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и 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 –

Приемаме. 
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  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 – За. 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.139, ал.1 и ал.2 от Търговския 

закон и чл.19, ал.4 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр.Силистра, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №246 

 

1. Дава съгласие  да се предприемат съответните действия за актуализация на 

дружествения договор на „В и К” ООД гр.Силистра, във връзка с взети решения на общи 

събрания на съдружниците (проведени на 01.07.1997 г., 15.12.1997 г., 14.07.1998 г. и 04.05.2000 

г.) и вписани обстоятелства в Търговския регистър, както следва: 

- Навсякъде наименованието на дружеството да се промени от „В и К“ на „Водоснабдяване и 

канализация“; 

-  В чл. 3 предметът на дейност да стане: 

„Проучване, проектиране, изграждане, стопанисване, поддържане и управление на водоснабди-

телните и канализационни, електро и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, тран-

спортна и търговска дейност, СМР услуги в страна и зад граница.” 

-  В чл.11, ал.1 и ал.2 да се променят, както следва: 

„(1) Основният капитал на дружеството е в размер на 192 410 лв. Той се състои от 19 241 дяла, 

по 10 лв. всеки. 

  (2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва: 

-   Държавата – 9 813 дяла, на стойност 98 130 лв.; 

-   Община Алфатар – 192 дяла, на стойност 1 920 лв.; 

-   Община Главиница  – 962 дяла, на стойност 9 620 лв.; 

-   Община Дулово  – 1924 дяла, на стойност 19 240 лв.; 

-   Община Кайнарджа – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.; 

-   Община Силистра – 4 233 дяла, на стойност 42 330 лв.; 

-   Община Ситово – 385 дяла, на стойност 3 850 лв.; 

-   Община Тутракан – 1 347 дяла, на стойност 13 470 лв.” 

           2. Управителят на „В и К” ООД - гр. Силистра да предприеме съответните действия за 

обявяване в Търговския регистър на актуализирания дружествен договор, съгласно чл.119, ал.4 

от Търговския закон. 

 

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 
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Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно: Определяне на представител на Община 

Алфатар в Общо събрание на съдружниците на „В и К“ООД Силистра.  

 

            Елис Талят – В Общински съвет Алфатар е получено писмо от „В и К“  ООД гр. 

Силистра  за свикване на присъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД гр. Силистра. С Решение № 007 на Общински съвет – Алфатар, взето на 

заседание с Протокол №02 от 29.11.2011 г., за представител на Община Алфатар в Общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра са били 

определени кмета на Община Алфатар – г-жа Йорданка Узунска и Председателя на Общински 

съвет Алфатар – г-жа Златка Питакова. Проведените местни избори през 2015 г. и настъпилата 

промяна в ръководството, налагат необходимостта Общински съвет – Алфатар да вземе ново 

решение, с което да определи представител на Община Алфатар в Общото събрание на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Силистра. 

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

 Радка Желева – При невъзможност за участие на г- жа Янка Господинова - кмет на 

Община Алфатар предлагам да допълним да бъде заместена от г-жа Елис Талят – Председател 

на ОбС Алфатар. 

            Елис Талят – Имаме предложение от г-жа Радка Желева да допълним в решението при 

невъзможност за участие да бъде заместена от г-жа Елис Талят – Председател на ОбС 

Алфатар. Да 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 

 

       Елис Талят- Становища на постоянните комисии. 

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

управление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизаци-

онен 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. 

 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.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.6 от Търговския 

закон, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №247 

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

Алфатар в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД – 
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гр. Силистра,  а при невъзможност за участие да бъде заместена от г-жа Елис Талят –

Председател на ОбС Алфатар. 

2. При участие в Общото събрание да се гласува с оглед запазване интереса на Община  

Алфатар. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” –0 „въздържали се” – 01 

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: Предоставяне под наем на имоти – 

полски пътища,  съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

 

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

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – През месец август започва създаване на масиви за ползване на 

земеделски земи. Споразумението, което ще сключват собствениците и/ или ползвателите, ще 

включва и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне напоителни канали, които не функционират и попадат в масиви за ползване на 

съответния ползвател. Те ще са вписани и в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи на директора на Областна дирекция 

„Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на землища, издадени в срок до 1 

октомври. След влизането в сила на заповедите, ползвателят на съответния масив подава 

заявление до кмета на общината за предоставяне на имотите. Кметът на общината може да 

сключи договор за отдаване под наем на имотите полски пътища, но след решение на 

Общинския съвет. 

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

 Красимира Колева- Дава се възможност общините предварително да изготвят решения за 

отдаване под наем на полски пътища. По малко време ни коства да подготвим договорите. 

 Иван Василков – Да се осигури достъп до земи в реални граници. 

 Красимира Колева – Има пътища, които си остават като полски пътища, не се разорават. 

Цената която сме предложили е средното годишно рентно плащане. 

  

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.  

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.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Алфатар взе следното: 
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РЕШЕНИЕ №248 

1. Дава съгласие кметът на общината да издава заповеди и сключва договори за 

предоставянето под наем на имотите – полски пътища с лицата, които са определени за 

ползватели със заповед на Директора на ОД „Земеделие” за разпределението на масивите 

за ползване, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, съобразно постигнатото споразумение 

за стопанската 2017 – 2018 г. или желаят да ги ползват за стопанската 2017 – 2018 г., 

тогава когато ползват на правно основание имоти, с които граничат, но за населеното 

място няма постигнато споразумение. 

 

2. Договорите да се сключат след заплащане на наемната цена за декар в размер на средното 

годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена от Областна 

дирекция по „Земеделие” – гр. Силистра както следва: 

 

 

№ 

 

Землище 

 

 

Средно рентно плащане за 

стопанската 2016 г. в лева 

1 с. Алеково 42,00 

2 гр. Алфатар 42,00 

3 с. Бистра 38,00 

4 с. Васил Левски 52,00 

5 с. Кутловица 36,00 

6 с. Цар Асен 47,00 

7 с. Чуковец 41,00 

 

3. В  договорите за наем да се запише условието, че ползвателят на който са предоставени  

полски пътища е длъжен да осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за 

ползване в реални граници през следващата стопанска 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 
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Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Алфатар за средищно училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Идеята ни е ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар да се определи за 

средищно училище. Вие трябва да дадете съгласие Община Алфатар да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в 

Списъка на средищните детски градини и училища.  

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

Минка Стоянова - Стана зле с отпадането на 8 клас за основните училища. Училищата 

се оголиха. 

Янка Господинова – Всяко едно училище си подава броя деца и си получава средства. 

Губим от това децата да се обучават в други училища извън Общината. Назад във времето 

родителите не са получили средства за транспорт на децата. 

Янка Ваникова – Ще има допълнения в средствата. Определено има ефект, че децата 

остават в ОУ „Христо Ботев“, макар и не съвсем добър. За учебната 2017/2018 година са 

записани общо 100 ученици. 

Стефка Жекова - В тази численост, не са включени децата, които ще дойдат от 

училището в с.Алеково. Когато стане обединено средищно училище могат да дойдат деца и от 

други общини. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– 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 – 

Приемаме. 

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 – За. 

 

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

нистрация, във  връзка с чл. 3, ал. 1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, предлагам Общински съвет 

Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №249 

1. Определя ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище. 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образова-

нието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в Списъка на сре-

дищните детски градини и училища. 
 

 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 



 9 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни 

самостоятелни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар, за учебната 2017/2018 г. 

 

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

Община Алфатар. 

            Янка Господинова – В деловодството на  общинска администрация Алфатар е 

входирано искане от директора на ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар за разрешение за формиране 

на маломерни самостоятелни паралелки под задължителния минимум за 2017/2018г. Няма да 

имаме слети класове. 

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

  Янка Ваникова – Съгласно подадени заявления, съм подала докладната към Общински 

съвет Алфатар. Децата за първи клас остават 7. 

            Янка Господинова – 30% от учениците са със СОП и имат нужда от допълнителна 

подкрепа.  

             Минка Стоянова – Трудно се работи с такива деца. Детето е в 7 клас, а с програма за 3 

клас. Липса на нормална семейна среда. При повечето мотивацията е икономическия интерес. 

  Елис Талят – Давам думата за становище. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– 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 – 

За. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и чл.11а, ал.1 от На-

редба №7 от 29.12.2000 г.на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на уче-

ниците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №250 

1. Разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, 

гр.Алфатар за учебната 2017/2018 година, както следва: 

І клас – 7 ученици;  

ІІІ клас – 15 ученици;  

ІV клас – 15 ученици 

V клас - 15 ученици;  

VІ клас – 12 ученици;  

VІІ клас – 15 ученици;  

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън опреде-

лените по единните разходни стандарти на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за обезпечаване на 

учебния процес.  
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3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РУО -

Силистра за съществуване на една самостоятелна паралелка с минимален брой на учениците под 

10, както следва:  

І клас – 7 ученици. 

 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 СЕДМА: Докладна записка относно: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. 

Алфатар за средищна детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе 

предложение в Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо 

детство”, гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища. 

 

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

Община Алфатар. 

            Янка Господинова - Вие трябва да определите ДГ „Щастливо детство „гр.Алфатар за 

средищна детска градина и да дадете съгласие Община Алфатар да внесе предложение в МОН 

за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.  

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

 Виолета Стефанова – ДГ „Щастливо Детство“ отговаря на условията, за да бъде със 

статут на средищна детска градина. Ще бъде добре, ако има допълнителни средства. На двете  

групи съм осигурила всички условия за работа. 80% от родителите на децата от групата в 

с.Бистра са неграмотни. Тази година започнахме работа  с родителите, провеждат се лекции за 

овладяване на български език. Едно от децата, които сте записали в първи клас трябва да бъде 

освидетелствано. Моето мнение е, че му е необходима още една година да посещава детска 

градина. Има много нарушения от страна на персонала, които съм установила при проверки.  

Правилата в детската градина трябва да се спазват и от персонала. Аз трябва да ги наказвам, но 

започват атаки. 

             Янка Господинова - При една от проверките в група с.Бистра установих, че децата се 

хранят в коридора, учителките им говорят на чужд език, а килимите са събрани от стаите да не 

се цапат и перат. Искала съм писмени обяснения за нарушенията. Стигам до извода, че трябва да 

има наказания.  

             Иван Василков – Наказвайте ги. Имате достатъчно факти. А родителите как ще 

разчитат на учителите да научат децата им на български? 

             Виолета Стефанова – За една година научават български език, ако се изпълняват 

правилата в детската градина. 

 Елис Талят – Становища на постоянните комисии. 

 

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

нистрация, във  връзка с чл. 3, ал. 1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, предлагам Общински съвет 

Алфатар да вземе следните: 

РЕШЕНИЕ №251 

 

1. Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина. 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образова-

нието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар  в Списъка на 

средищните детски градини и училища. 

 

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: Приемане на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар (2017-2018) и 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2017 

година. 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова - Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в Община Алфатар препокрива всичко казано до тук. Всичко, което се 

изисква по закон сме го включили. Имаме съгласуван с Габриела Миткова - началник РУО-

Силистра Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на Община 

Алфатар за 2017г. Работи се в екип. Нямаме деца, които са спрели да ходят на училище. 

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

Радка Желева – Какво представлява арт терапия?   

Янка Господинова – Това са занимания за децата, но зависи от възрастта им. Изработват 

различни неща от хартия за успокояване при агресия сътворено от ръцете и въображението. 

Имаме наблюдения в КЦД. 

Елис Талят – Становища на постоянните комисии. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство– 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 – 

За. 

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. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.197 от Закона за предучилищното и учи-

лищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното:  
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РЕШЕНИЕ №252 

1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учени-

ците на община Алфатар (2017-2018). 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община 

Алфатар за 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. 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Въпроси.Заявления.Изказвания и др. 

Сезгин Али – Ако може за следваща сесия да се предостави финансов отчет на ОбС 

Алфатар за месеците от януари до юни на 2017г. 

Радка Желева - Има ли проблем с извозването на сметта? 

Янка Господинова – Колата се движи по график. Променихме и часовете, за да могат да 

се правят два курса на ден за летния сезон. 

Минка Стоянова – В публичното пространство битува едно мнение, че ние съветниците 

сме гласували голяма заплата на кмета на Община Алфатар, за да вземаме и ние съветниците 

големи възнаграждения, което не е така. Нашите заплати, не са процент от заплатата на кмета, а  

процент от средната брутна заплата на администрацията. 

Янка Господинова - През месец януари 2017г., поради намаляване броя на децата и 

учениците, ОбС взе решение за закриване на НУ „Отец Паисий“, с. Алеково. На извънредна 

сесия през месец юни ОбС взе решение за кандидатстване по Национална програма 

„Оптимизация на училищната мрежа“ за финансиране в размер на 135 хил.лв. за ОУ „Христо 

Ботев”. В МОН експертната комисия заседава и реши, че не дава съгласие за закриване на НУ 

„Отец Паисий“ с.Алеково, защото е защитено и не е включено в училищата за закриване. Ако 

децата не се насочат в ОУ „Христо Ботев“, ние не можем да се възползваме от оптимизацията. 

Очакваме в най скоро време  среща с Министъра на МОН. Ако не разрешат закриването на 

училището, ще се наложи да внесем докладна за разрешение за разкриване на маломерни 

самостоятелни паралелки и за включва на училището в Списъка на средищните училища. До 

октомври остава защитено училище. 

Радка Желева- Трябва да се отиде в Министерството, с телефонен разговор не става.  

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:40  часа. 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:    /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

                                                            Протоколист:    /П/ 

 /Живка Банкова/ 


