
 
    ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ №050 

от 30.04.2019г. 

Днес, 30.04.2019г. 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 - Мустафа, Живка 

Великова, Иван Василков, Минка Стоянова, Иван Иванов, Тюркян Ахмед, Сезгин  Али, 

Петранка Славова, Радка Желева, Йорданка Борисова, Ивелина Вълева. 

 

От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: Янка Господинова – кмет на 

община Алфатар, Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар, Живка Банкова – 

секретар на Община Алфатар, Павлина Друмева – Директор д-я „АПОФ”, Красимира 

Колева - Славова – Директор д-я „СА”, Георги Донков - ст.експ. „Общинска 

собственост”, Надка Гаджева – мл.експ. КС, НС, БКС, кметове и кметски наместници 

на населени места. 

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

всички присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо 

Господинова, уважаеми кметове, добре дошли на днешното редовно заседание на ОбС 

Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно и ОбС може да взема 

законни решения. Откривам заседанието на Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №49/22.04.2019г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят -Мустафа –  Всички имате материали и проекта на дневния ред за 

днешното заседание. Докладните записки по дневния ред са разгледани на заседание на 

постоянните комисии.  

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на 

Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 

съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

                                    Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

3. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

№00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите”. 

                                     Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

                                             Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Цар Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 



Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 2018г. и 

приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кметове на кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата 

и учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар 

за 2020г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова отсъства 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №422 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на 

Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 

съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

                                    Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

3. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

№00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите”. 

                                     Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 



                                             Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Цар Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 2018г. и 

приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кметове на кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата 

и учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар 

за 2020г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

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

ТОЧКА ПЪРВА: План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – 

юни на 2019г. 

       Елис Талят – Мустафа - Този план за работа  през  2019г. на Общински съвет  

Алфатар  има отворен  характер. В него са включени основни задачи и предложения от текущ 

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

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

       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 – „Приема”. 

 

        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 №423 
 

1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието 

април- май – юни на 2019г. 
 

 



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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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-Мустафа – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

ТОЧКА ВТОРА: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и 

избор на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен 

съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

      Елис Талят – Мустафа - На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд - 

Силистра, проведено на 08.04.2019г. с решение е определен броя на съдебните 

заседатели за Районен съд – Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г.  – общ брой 

42, като от тях 33 бр. от Община Силистра, 3 бр. от Община Алфатар, 3 бр. от Община 

Ситово и 3 бр. от Община Кайнарджа. Съгласно това решение ОбС - Алфатар трябва да 

предложи 3 /три/ кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Силистра. ОбС 

избира комисия, която извършва проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели и изготвя доклад.  

      Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

 

      Сезгин Али – Правя предложение за допълнение към проекта за решение в т.2. за 

състав на комисията: 

1. Председател:Елис Талят - Мустафа 

2. член: Живка Великова 

3. член: Петранка Славова 

4. член: Минка Стоянова 

5. член:Иван Василков 

      Иван Василков – Правя отвод. Следващия от ПК „Социални дейности…” може да 

заеме мястото. 

      Радка Желева – И аз правя отвод. 

        Ивелина Вълева – Съгласна съм да бъда член на Временната комисия. 

       Елис Талят-Мустафа – Колеги, имаме предложение от г-н Сезгин Али за 

допълнение на т.2. в проекта за решение относно състава на Временната комисия: 

1. Председател:Елис Талят - Мустафа 

2. член: Живка Великова 

3. член: Петранка Славова 

4. член: Минка Стоянова 

5. член:Ивелина Вълева 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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. 

 

    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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Наредба № 7/ 28. 09. 2017 г. 

за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, предлагам Общински съвет - 

Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №424 

 
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – 

Силистра за мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 
 

2. Избира Временна комисия за подбор и внасяне на предложение за определяне на 

съдебни заседатели към Районен съд – Силистра, в състав: 

 

6. Председател:Елис Талят - Мустафа 

7. член: Живка Великова 

8. член: Петранка Славова 

9. член: Минка Стоянова 

10. член:Ивелина Вълева 

 
3. Възлага на избраната Временна комисия да извърши подбор на кандидатите за 

съдебни заседатели към Районен съд – Силистра за предстоящия мандат и да 

внесе предложение до Общински съвет – Алфатар за определяне на кандидати за 

съдебни заседатели съобразно сроковете в чл. 68, чл.68а и чл.68в от Закона за 

съдебната власт. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ТРЕТА: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор №00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За 



брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите”. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – В докладната ясно е описано защо трябва да се направи дига. 

Трябва да търсим финансиране. В момента само я поддържаме да не обрасне в 

растителност. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната. 

Радка Желева – Това е необходимост за населеното място. Трябва да се оправи дигата, 

защото преди се заливаше целия център и къщите на хората в ниската част на града. 

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

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

поземлена реформа и земеделие – „Съгласни сме”. 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, предлагам 

Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №425 

 
1. Дава съгласие да бъде променен  начинът на трайно ползване на поземлен имот с 

идентификатор №00415.80.508 по КККР гр.Алфатар, с площ 11084кв.м., публична 

общинска собственост с НТП ''За селскостопански, горски, ведомствен път'', като 

начинът на трайно ползване на имота бъде променен на ''За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на 

водите''. 

 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар дейностите по изпълнение на решението. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Сключване на предварителен договор за продажба на част от 

общинска улица в с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Имаме постъпило заявление за закупуване на част от стара 

общинска улица с площ от 100кв.м. в с.Кутловица. 



     Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

 

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

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

поземлена реформа и земеделие – „Дава 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, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.37, ал.1, т.8, чл.43, ал.1 и чл.70, ал.1-4 

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

общинска собственост, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №426 

 
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Н.*.*., ЕГН **********, 

живуща в с.Айдемир, ж.к.Север 50, ет.3, ап.9 за продажба на идеална част от стара 

улица с приблизителна площ от 100 (сто) кв.м., придаващи се към урегулиран 

поземлен имот XXXI- 107, в кв.13, по плана на с.Кутловица, Община Алфатар, 

собственост на Н.*. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ  XXXI- 107, в 

кв.13, по плана на с.Кутловица, като определя пазарната оценка на частта от имота – 

100,00 кж.м., изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в размер на 237,00 

(двеста тридесет и седем лева и 00 ст.) лева без ДДС и 284,40 ( двеста осемдесет и 

четири лева и 40 ст.) с включено ДДС, като цената за 1 кв.м. е 2,37 ( два лева и 37 ст.) 

лева. 

 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението  на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ  XXXI- 107, в 

кв.13, по плана на с.Кутловица ще се определи окончателната площ на частта от 

улицата, която се придава към новоурегулирания УПИ и която към този момент сменя 

характера си от публична общинска в частна общинска собственост. 

       В случай, че измененеието на подробния устройствен план не влезе в сила 6 

(шест) месеца след сключване на предварителния  договор, се извършва нова пазарна 

оценка на имота (чл.70, ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с Н.*.*., ЕГН 

**********, живуща в с.Айдемир, ж.к.Север 50, ет.3, ап.9 за продажба на 

определената част от улица, придадена към УПИ  XXXI- 107, в кв.13, по плана на 

с.Кутловица, като определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за 

продажна цена в размер на 2,37лв. ( два лева и 37 ст.) за един кв.м. без ДДС. 

 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Сключване на предварителен договор за продажба на част от 

общинска улица в с.Цар Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Имаме постъпило заявление за закупуване на част от стара 

общинска улица с площ от 125 кв.м. в с.Цар Асен. 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

 

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

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

поземлена реформа и земеделие – „Дава 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, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.37, ал.1, т.8, чл.43, ал.1 и чл.70, ал.1-4 

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

общинска собственост, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №427 
 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Г.*.*., ЕГН **********, 

живущ в гр.Силистра, ул.Хан Омуртаг №18, ап.18 за продажба на идеална част от 

стара улица с приблизителна площ от 125 (сто двадесет и пет) кв.м., придаващи се 

към урегулиран поземлен имот VII - 221, в кв.4, по плана на с.Цар Асен, собственост 

на Г.*. 

 

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението – сключване на 

предварителен договор за продажба на частта от улицата – публична общинска 

собственост, придадена по регулация за ново урегулиране на УПИ VII - 221, в кв.4, по 

плана на с.Цар Асен, като определя пазарната оценка на частта от имота – 125,00 

кв.м., изготвена от лицензиран оценител за продажна цена в размер на 266,25 (двеста 

шестдесет и шест лева и 25 ст.) лева без ДДС и 319,50 ( триста и деветнадесет лева и 

50 ст.) с включено ДДС, като цената за 1 кв.м. е 2,13 ( два лева и 13 ст.) лева. 

 

 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на изменението  на кадастралния план и 

изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ VII - 221, в 

кв.4, по плана на с.Цар Асен  ще се определи окончателната площ на частта от 

улицата, която се придава към новоурегулирания УПИ и която към този момент сменя 

характера си от публична общинска в частна общинска собственост. 



       В случай, че измененеието на подробния устройствен план не влезе в сила 6 

(шест) месеца след сключване на предварителния  договор, се извършва нова пазарна 

оценка на имота (чл.70, ал.3). 

 

4. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за определяне на продажната цена на 

общинската земя, при условията по т.3 и да сключи окончателен договор с Г.*.*., ЕГН 

**********, живущ в гр.Силистра, ул.Хан Омуртаг №18, ап.18 за продажба на 

определената част от улица, придадена към УПИ VII - 221, в кв.4, по плана на с.Цар 

Асен, като определя пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажна 

цена в размер на 2,13лв. ( два лева и 13 ст.) за един кв.м. 

 

5. Купувачът заплаща всички данъци и такси по сделката. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 

2018г. и приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – На Вашето внимание е предоставен за обсъждане и 

одобряване Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 2018г. и приемане на Програма за 

реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

       Радка Желева – Направи ми впечатление, че в аналитичната част тенденцията за 

нарастване на безработицата е най-голяма при тези на възраст 50 – 54 г. и без 

образование. В същото време най-голям брой получаващи безплатна храна по „топъл 

обяд” са също от тази група. Не знам дали това е нормално, да ги храним и да не 

работят и като ги канят да работят – не искат, а и защо да работят след като получават 

безплатна храна. Даже си продават храната, като не могат да я ядат или имат нужда от 

пари, за да си купят нещо друго. Така и не разбрах какви са критериите за получаване 

на безплатна храна. 

        Янка Господинова – Не съм чувала, че има хора , които си продават храната. 

        Радка Желева – На стр.10 защо сте посочили, че важна роля продължава да играе 

Дирекция социално подпомагане – Алфатар, нали нямаме дирекция? Имаме ли 

директор? 

 



        Янка Господинова – Нямаме официално писмо, че нямаме дирекция или филиал. 

        Сезгин Али -  Дирекция „Бюро по труда” да спазва изискванията, да не се 

подписват лица вместо други лица и да се спазват сроковете. 

       Радка Желева – В „Приложение 2” в точка 2.5 „разработване на проект за 

отглеждане на етерично маслени и лекарствени култури и билки” и 2.6 кой земеделски 

производител се занимава или има интерес, тъй като пише „производител” в ед.ч., а не 

„производители”? 

       Янка Господинова – В програмата няма как да цитираме имена и данни. 

       Радка Желева – В т.9.3 „Международно сътрудничество” какво се има предвид? 

       Янка Господинова – Може да създадем международни контакти с чуждестранни 

организации, примерно за наемането на чуждестранни работници.”Мероне” имат 

интерес да наемат работници от гр.Олшанка, за да може тези хора да се заселят отново 

в гр.Алфатар и да се повиши работната ръка. 

     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 ял.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионалното 

развитие, във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №428 

 
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Алфатар 2014-2020г. през 2018г. (Приложение 1). 

 

2. Приема Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019 година 

(Приложение 2). 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на кметове на кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Очаквам Вашите въпроси? 



       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

       Иван Василков – Какво означава „постигнати резултати”? 

       Янка Господинова – Видими резултати. Всеки един в работата си постига или не 

постига резултати. Аз мисля, че с колегите постигнахме много добри такива. 

Средствата са от фонд „работна заплата”, не са от данъците на хората. И в предходни 

мандати са давани средства. Всеки един от нас е кмет не от 8 до 5, а 24 часа в 

денонощието. Мисля, че възнаграждението е заслужено. 

     Иван Василков – Колко хора има назначени на граждански договор от началото на 

мандата? От там ли спестихме пари? Тези хора не заслужават ли да са на постоянен 

договор? Дълъг период им беше обещавано да имат постоянна работа. Чакаха, някои не 

дочакаха и напуснаха. Да ги дадем на такива, които нямат пари. На тези, които 

наистина имат нужда. Коя заплата Ви е тази – 15-та, 16-та? Всичките Ви добри 

резултати са постигнати благодарение на общинския съвет. Защо не работим до края на 

мандата без заплати и да ги дарим на бедните, нали сме патриоти, нали сте кмет на 

годината? 

  Янка Господинова – Правим всичко възможно да намалим безработицата. Няма 

програма по която да не сме кандидатствали. Водим добра социална политика.  

  Минка Стоянова – Нямам нищо лично към кметовете, знам че са различни нещата. 

Няма да е етично от моя страна да гласувам „За”, след като учителите от Детската 

градина още не са получили полагащото им се увеличение на заплатите от 01.01.2019г. 

  Йорданка Борисова -  В кметството в Кутловица дори нямаме телефон, не може ли 

да се направи нещо за спешни случаи поне? 

 Янка Господинова – Там няма обхват. Нито един от операторите не желае да прави 

инвестиция. 

  Живка Великова – Аз съм „За”. Кметовете заслужиха. Резултати действително има. 

Всеки един частник примерно като е доволен от работниците си ги награждава. Защо не 

и за кметовете? През мандата има ли съветници, които са дарявали възнагражденията 

си? 

 Янка Господинова – Дарявали са Живка Великова, Петранка Славова, и Ивелина 

Вълева. Направихме толкова много, а сега според Вас нищо не сме свършили. Наш 

мотив е по този начин да усвоим тези средства, за да може да подменим съоръженията 

в ДГ в гр.Алфатар и филиала в с.Бистра, понеже за тях няма предвидени средства в 

бюджета. Ако сте толкова великодушни дарете възнагражденията си, за да се свърши 

тази работа в крайна сметка. 

Сезгин Али – От къде знаете, че ние не даряваме нашите възнаграждения? Трябва да 

дойда да Ви се отчитам и да Ви кажа лично, че го правя ли? Сега наближава Байрама, 

на всеки празник правя дарения в с.Бистра. Може би дареното извън града не е дарение. 

Защо да гласуваме допълнително възнаграждение за тях, а те после да го дарят? Човек 

като иска да дарява, ще дари основната си заплата. Аз съм „За” допълнителното 



възнаграждение, но кметовете сами да си решат колко ще заделят за дарение и колко за 

себе си, за да могат да си вземат по нещо.  

Ана Йосифова – кмет на с.Бистра - Кметовете единодушно решихме да дарим за 

подмяната на съоръженията в ДГ. Това е нашия електорат. Ако останат средства нека 

да се намалят таксите в ДГ. 

Иван Василков – Вие сега решихте да дарявате. Март месец, когато не разгледахме 

докладната, тогава не знаехте, че ще дарявате. Заплатата ще си я даря, когато кмета на 

общината си дари основната заплата. Дарете си основните заплати, а не 

допълнителните и тогава ще сте патриоти. 

Симеон Иванов - кметски наместник на с.Кутловица – Оставам с впечатление, че 

общинските съветници нямат поглед върху нещата. Общата теза е, че кметовете не са 

на работните си места и не вършат работата си. 

Сезгин Али – От 4г. работим заедно, а сега стана така, че съветниците не сме виждали 

и не сме оценявали работата на кметовете. Работили сме заедно, каквото сте поискали 

сме го направили. Има с какво да се похвалим. 

Радка Желева – В основанието на докладната пише „кметове на кметства и кметските 

наместници”, което не включва кмета на общината. Никога по – рано в предишни 

мандати кмет на община не е правил сам за себе си предложение за възнаграждение. 

Трябва да се отделят кметовете на кметства и кметските наместници от кмет на 

община. 

Елис Талят-Мустафа – Г-жо Желева, с предложение ли излизате? 

Радка Желева – Не. Коментар. 

          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.5 от ЗМСМА, чл.77, ал.4 и ал.8 от ЗДБРБ за 2019г., 

чл.13, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и във 

връзка с чл.4, ал.5 от ПМС 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации, 

чл.24 от Наредбата за заплатите  на служителите в държавната администрация и чл.26 

от Вътрешните правила за организацията на работната заплата в Община Алфатар и 

звената на бюджетна издръжка към нея, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №429 

 
I. Определя размер на еднократно допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Алфатар, 

както следва: 

 

1. Кмет на община                                      2 200,00 лв. 

2. Кмет на с. Алеково                                    800,00 лв. 



3. Кмет на с. Чуковец                                    800,00 лв. 

4. Кмет на с. Бистра                                       800,00 лв. 

5. Кметски наместник на с. Цар Асен         600,00 лв. 

6. Кметски наместник на с. Кутловица       600,00 лв. 

7. Кметски наместник на с. Васил Левски  600,00 лв. 

 

II. Средствата за допълнително възнаграждение за постигнати резултати да бъдат 

изплатени от натрупаните икономии от разходите за персонал. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ:   „за” – 8     „против” – 1  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова въздържал се 

Иван Василков против Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ОСМА: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие 

на децата и учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Очаквам Вашите въпроси? 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

   Минка Стоянова – Много точно и много подробно е направена програмата. Всичко, 

което е написано се изпълнява. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – „Приема”.  

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

училищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №430 

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

учениците в Община Алфатар (2019-2020г.). 

 

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

Алфатар за 2019 година. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на 

детето в Община Алфатар за 2019г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Отчетът на Общинската програма за закрила на детето в 

община Алфатар за 2018 г. и проектът на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2019 г. са разработени съвместно с ръководителите на отговорните 

институции. 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

       Минка Стоянова – Служител от „Закрила на детето” посещава семейства в 

с.Бистра, които живеят в мизерия, но казва, че условията са идеални. Ние знаем децата, 

знаем как идват на училище. Трябва реално да се представят нещата, а не само на 

хартия да са добре. 

       Радка Желева – Всичко, което е написано е с формален характер с спуснати 

образци от Министерството. Децата едва ли са разбрали това, което е отчетено. Те не 

знаят български добре. 

      Янка Господинова – Материалите се поднасят с визуализация, филми. Така се 

работи с децата. Абсолютно всичко, което е заложено в програмата са дейности, които 

се изпълняват. 

     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 – „Приема”. 

       На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето, предлагам Общински съвет Алфатар да  вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №431 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2018 година. 

 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2019 година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 



Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар 

през 2019г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Изготвена е програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Алфатар през 2019г. на база направени предложения от читалищата. 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

 

    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 – „Приема”. 

   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26 и чл.26а от ЗНЧ, предлагам 

Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №432 
 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи договори за предоставяне на 

държавната субсидия с председателите на настоятелствата на следните читалища: 

 НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково; 

 НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра; 

 НЧ „Развитие – 1942 г.” с. Кутловица; 

 НЧ „Г.С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски; 

 НЧ „Успех – 1942 г.” с. Цар Асен; 

 НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1947 г.” с. Чуковец. 

3. Задължава читалищните настоятелства да изпълняват Програмата за развитие на     

читалищата дейност през 2019 г., съгласно чл.16, ал.1 от ЗНЧ; 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети по          

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2019 година в   

Общински съвет – Алфатар в срок до 15.03.2020 г.; 

5. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети 

(финансов и за дейността на читалищата през 2018 г.) в общинска 

администрация Алфатар до 23.12.2019 г. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед 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 ЕДИНАДЕСЕТА: Приемане на годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Алфатар за 2020г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Необходимо е да бъде приет Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Алфатар, които ще бъдат изпълнявани през следващата 

календарна година. 

       Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

 

    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 – „Приема”. 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с  чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за 

социалното подпомагане, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №433 

 
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2020 

година. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да осигури необходимите ресурси за 

изпълнение на плана. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0  „въздържали се” – 2 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Изказвания, питания, становища и предложения на 

граждани. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:00 часа. 

                                                                      


