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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 №013 

от 12.09.2016г. 

 

 Днес, 12.09.2016г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе 

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 Янка Господинова – кмет 

на Община Алфатар, г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, кметове и 

кметски наместници. 

 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, добре дошли на днешното заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №12 е свикано извънредно заседание 

/присъстват 10 общински съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам 

извънредното заседание на Общински съвет Алфатар. 

Имаме 6 нови допълнителни докладни: 

1.Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на Община Алфатар. 

2.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

3. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

4.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

5.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

6.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” гр. Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 Елис Талят - Становището на ПК беше да включим петте  докладни в дневния ред, а 

допълнителната докладна записка за НЧ „Ведрина – 1948г.” гр. Алфатар да не се включва и не е 

разглеждана. 

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

като:   
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Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на община Алфатар да стане т.5. 

Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. да стане т.6. 

Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. да стане т.7 

Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. да стане т.8. 

Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. да стане т.9 

  

 

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 №132 

Включва в дневния ред следните докладни записки: 

 

Т.5. Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на община Алфатар. 

Т.6. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Т.7. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Т.8..Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Т.9.Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
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 Елис Талят – Да гласуваме целия дневен ред 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 2. Докладна записка относно  кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар с 

проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина – 1948г.” 

гр.Алфатар” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, мярка 7: 

Основни услуги за обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”. 

 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, отписване и преместване 

на деца в детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в населените места на 

Община Алфатар. 

 4. Докладна записка относно  информация за готовността  на учебните заведения, 

намиращи се на територията на община Алфатар за началото на учебната  2016/2017 година. 

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на община Алфатар. 

6. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

7. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

8. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

9. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

10. 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 № 133 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
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или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 2. Докладна записка относно  кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар с 

проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина – 1948г.” 

гр.Алфатар” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, мярка 7: 

Основни услуги за обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”. 

 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, отписване и преместване 

на деца в детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в населените места на 

Община Алфатар. 

 4. Докладна записка относно  информация за готовността  на учебните заведения, 

намиращи се на територията на община Алфатар за началото на учебната  2016/2017 година. 

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 

гражданите на територията на община Алфатар. 

6. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

7. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

8. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

9. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” с. Алеково за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

10. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка кандидатстване на Община Алфатар за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 Янка Господинова – По наредбата изискват това решение на Общински съвет, че ще 

спазваме законодателството в областта на държавните помощи.  Новата наредба трябва да 

облекчава процедурата по кандидатстване, а тя се оказа по-трудна. Има промяна и в условията 

за съгласуване на проектите.  Такова решение се изисква само за проекта за водопровода.  

 Елис Талят – Давам думата за въпроси и на председателите на постоянните комисии да 

изкажат становища. 

 Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, спорт, 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 
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следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

Аз съм за. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  предлагам Общински съвет Алфатар да 

вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е №134 

1. Дава съгласие Община Алфатар да се задължи да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект 

„Реконструкция на улични водопроводи в гр.Алфатар, с.Чуковец и с.Бистра, община Алфатар”. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на 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 ВТОРА: Докладна записка относно  кандидатстване на НЧ „Ведрина – 1948г.” 

гр.Алфатар с проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата база на НЧ 

„Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020, мярка 7: Основни услуги за обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

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

Янка Господинова – Разгледахме докладната на заседание на ПК. Обсъдихме нашите 

опасения. Кандидатстването има предимства и рискове. Състоянието в двете читалища в 

Алфатар и Алеково е ужасно. С втори проект за читалище от един град рискуваме да не ни 

одобрят всичките. Всяка година ще правим ремонти в някое от населените места, за да може да 

се обхванат всички населени места в общината. 

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

Иван Василков – Ако има риск, да работим само за Алфатарското читалище. 

Минка Стоянова – Да го отложим. 
Радка Желева – Трудно ми е да взема решение. Да пуснем само Алфатарското читалище. 

Състоянието му наистина е лошо. Не сме имали финансова възможност за ремонт досега. 

Искането на Попово е лукс при положение, че другите читалища са зле. Упреци ще има от 

всякъде. От трите варианта трябва да изберем най-добрия. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство- Становището на комисията не е 

положително. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 
Становището на комисията е да се отложи проекта за НЧ „Ведрина” за следваща година, поради 

риска от неодобряване и на другите два проекта за читалища. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ №135 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ НЧ „Ведрина – 1948г.“, гр.Алфатар да кандидатства по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020, мярка 7: Основни услуги за обновяване на 

селата в селските райони, Подмярка 7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разши-

ряването на всички видове малка по мащаби инсфраструктура с Проект „Подобряване и обно-

вяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина – 1948г.“, гр.Алфатар“; 

2. УДОСТОВЕРЯВА, че Проект „Подобряване и обновяване на материално-техническата 

база на НЧ „Ведрина – 1948г.“, гр.Алфатар“ съответства на: 

 Приоритет 5 - Разработване и утвърждаване на нови типове младежки, спортни и кул-

турни дейности за обогатяване живота на местното население и запазване на културната 

идентичност; Специфична цел 5.3. Формиране на творческа памет и национално само-

чувствие в местното население; Мярка 5.3.2. Интегрирана местна политика насочена към 

опазването, развитието и управлението на културното наследство; Дейност 5.3.2.3 Прио-

ритетно развитие на сектор любителско художествено творчество към читалищата и клу-

бовете на инвалида и пенсионера за плавен преход при съхранение на живото културно 

наследство; и на 

 Приоритет 5 - Разработване и утвърждаване на нови типове младежки, спортни и кул-

турни дейности за обогатяване живота на местното население и запазване на културната 

идентичност; Специфична цел 5.4. Финансова осигуреност на местните културни инсти-

тути; Мярка 5.4.1. Използване на възможностите на оперативните програми и други та-

кива като механизъм за допълнително финансиране на културните институти; Дейност 

5.4.1.1. Разработване и кандидатстване с проекти за финансиране на народните читалища, 

от Общинския план за развитие на Община Алфатар за периода 2014-2020г. 

3. ВЪЗЛАГА изпълнението на настоящето решение на Читалищното настоятелство на НЧ 

„Ведрина – 1948г.“, гр.Алфатар. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 2 „против” – 0  „въздържали се” – 8 

Елис Талят въздържал Сезгин Али  въздържал 

 Живка Великова въздържал  Тюркян Мехмед въздържал 

 Ивелина Вълева за  Радка Желева въздържал 

 Иван Василков въздържал  Минка Стоянова въздържал 

 Петранка Славова въздържал  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Сезгин Али – С 2 гласа „ЗА” и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Решението не може да се 

приеме,  читалището кандидатства за оборудване, климатизация, вентилация и друго, което не е 

от първа необходимост. Правя предложение –  решение №135 да има следния вид: Не дава 

съгласие  НЧ „Ведрина -1948г.” гр. Алфатар да кандидатства с Проект „Подобряване и 

обновяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина – 1948г.“, гр.Алфатар“, поради 

приоритетно разглеждане на нуждите на читалищата в община Алфатар. 

 

 

 Елис Талят – Да гласуваме предложението на Сезгин Али. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 8 „против” –0 „въздържали се” – 2 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева въздържал  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 
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 Петранка Славова за  Иван Иванов въздържал 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

Общински съвет Алфатар  взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №135 

1. Не дава съгласие  НЧ „Ведрина -1948г.” гр. Алфатар да кандидатства с Проект 

„Подобряване и обновяване на материално-техническата база на НЧ „Ведрина – 

1948г.“, гр.Алфатар“, поради приоритетно разглеждане на нуждите на читалищата в 

община Алфатар. 

 

  

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно приемане на Наредба за записване, отписване 

и преместване на деца в детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в населените 

места на Община Алфатар. 

    Янка Господинова – Има направени леки промени в наредбата. Подаването на 

необходимите документи за записване на дете се улеснява и детето може да започне веднага 

детска градина.  При  напускане по същия начин, с една молба.  По старата наредба до 01.09. 

родителите трябваше да потвърдят присъствието на децата в детската градина, сега датата е до 

25.09. на всяка учебна  година. Всички срокове са намалени, за да не създаваме проблеми за 

родителите. 

Минка Стоянова – Това е добре.  

Елис Талят – Становища на ПК. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приема ме. 

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.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове, 

чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 от Наредба №5 

от 03.06.2016г. за предучилищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ №136 

 1.Приема Наредба за записване, отписване и преместване  на деца в детска градина 

„Щастливо детство” гр.Алфатар и групите в населените места на Община Алфатар. 

 2.Възлага на Кмета на Община Алфатар организацията и контрола по изпълнение на 

настоящата Наредба. 

  

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 ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно  информация за готовността на учебните 

заведения, намиращи се на територията на община Алфатар за началото на учебната  2016/2017 

година. 

Янка Господинова -  Всички учебни заведения на територията на община Алфатар са в 

пълна готовност за началото на учебната година.  В детската градина текат козметични ремонти, 

учителките си освежават стаите, отстранява се авария в пералното помещение. През тази учебна 

година ще има две групи в Алфатар и две групи в Бистра.  

 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

приемаме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме. 

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.23 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет Алфатар да 

вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ №137 

 1.Приема Информация за готовността на учебните заведения, намиращи се на 

територията на Община Алфатар за началото на учебната 2016/2017 година. 

 

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 приемане на Наредба за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота 

или здравето на гражданите на територията на Община Алфатар. 

 Янка Господинова – Досега не сме имали такава наредба. Тя ще даде възможност да 

вземаме бързи решения, когато сградния фонд застрашава здравето на хората, при незаконно 

строителство  или опасна сграда. Кмета и назначената комисия ще вземат правилните решения, 

ще се търси отговорност от собствениците на сгради, когато бездействат. Ще търсим 

административно-наказателна отговорност от собствениците на сгради.  

 

Елис Талят – Становище на ПК. 

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси –

Даваме съгласие.  

   

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.196, ал.5 от ЗУТ, предлагам Общински 

съвет Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №138 

 

1.Приема Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават 

непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община 

Алфатар. 

2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да изпълнява разпоредбите на Наредбата. При 

необходимост внася и предложения за нейното допълване и актуализиране. 

 

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 кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 

1894г.” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Янка Господинова – Изисква се ново решение на ОбС да се прехвърли учреденото право 

на строеж. Отменя се старото и се везма ново решение за 10 год.период. Същото е положението 

и с читалището в с.Алеково. Двете докладни са идентични. С първите две се отменя старото 

решение, а със следващите две се взема ново. 

 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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието. 

 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 – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да  

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №139 

 

1.Отменя решение №128 от протокол №17 от 26.10.2013г. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на община Алфатар. 
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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 кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” 

с. Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 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. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – И ние си даваме съгласието. 

 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 – Приемаме.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да  

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №140 

 

1.Отменя решение №129 от протокол №17 от 26.10.2012г. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на 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 ОСМА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Йордан Йовков – 

1894г.” гр. Алфатар за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 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 
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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, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да 

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №141 

 

1. Дава съгласие на Община Алфатар да прехвърли учреденото и право на строеж в полза 

на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Йордан Йовков – 1894г.” – гр.Алфатар, във 

връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка №7.2.”Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. с проект 

за  „Ремонт на читалищна сграда на Народно читалище „Йордан Йовков – 1894г.”, чието право е 

безвъзмездно и с изтичането на предвидения 10 годишен срок. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на 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 ДЕВЕТА: Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Пробуда – 1910г.” 

с. Алеково за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

 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, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23  от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Алфатар да  

вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ №142 
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1. Дава съгласие на Община Алфатар да прехвърли учреденото и право на строеж в полза 

на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Пробуда – 1910г.” – с.Алеково, във връзка 

с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка №7.2.”Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. с проект за  „Ремонт на 

читалищна сграда на Народно читалище „Пробуда – 1910.”, чието право е безвъзмездно и с 

изтичането на предвидения 10 годишен срок. 

2.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на 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 ДЕСЕТА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др.   

 Елис Талят – Няма постъпили  въпроси и заявления. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:15  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: ……/П/……. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

Протоколист: …/П/…... 

 /ДИАНА ИВАНОВА/ 


