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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 №030 

от 07.12.2017г. 

Днес, 07.12.2017г. от 13:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 9 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Иван Иванов, Сезгин  Али, Петранка 

Славова, Йорданка Иванова. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова - кмет 

на община Алфатар, Гост: г-н Теодор Крумов. 

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

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

гости, добре дошли на днешното извънредно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 9 общински 

съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам извънредното заседание на 

Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №29/04.12.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 
Елис Талят - Докладната записка по дневния ред е разгледана на заседание на постоянните 

комисии. Да гласуваме проект на дневен ред. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка относно: Определяне на представител от община Алфатар за участие в 

комисия за изработване на Областна здравна карта. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед отсъства 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 № 278 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка относно: Определяне на представител от община Алфатар за участие в 

комисия за изработване на Областна здравна карта. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 
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 Елис Талят -Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред. 

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Определяне на представител от община Алфатар за участие в комисия 

за изработване на Областна здравна карта. 

 Елис Талят – В Общински съвет – Алфатар, постъпи писмо с вх. № 599/30.11.2017 г. от 

Министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, относно определяне на представител на 

общината до 10 календарни дни от получаване на писмото, за участие в комисия за изработване 

на областна здравна карта. Във връзка с предстоящото изготвяне на Национална здравна карта, 

чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от 

достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. 

 

За изработване на областна здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за 

всяка област, като областният управител е председател на комисията. С оглед на това е 

необходимо да бъде определен по един представител на всяка община от област Силистра за 

участие в комисията по изработването на Областна здравна карта. 

 

Елис Талят –  Давам думата за предложения,въпроси и становища.  

  Елис Талят – През 2015 г. Общински съвет Алфатар е определил с Решение за 

представител да бъде г-жа Иванка Ангелова от общинска администрация. Запозната е с 

процедурата по изготвянето на Областна здравна карта. Какво е становището на общината по 

този въпрос? 

            Янка Господинова – Становището е за представител от община Алфатар за участие в 

комисията за изработване на Областна здравна карта да бъде г-жа Иванка Ангелова. 

            Иван Василков – Предлагам да се определи за представител от община Алфатар да бъде 

г-жа Иванка Георгиева Ангелова, за участие в комисия за изработване на Областна здравна 

карта в рамките на мандат 2015-2019г.       

            Елис Талят – Имаме предложение за допълнение към проекта за решение от г-н Иван 

Василков да се определи за представител от община Алфатар да бъде г-жа Иванка Георгиева 

Ангелова, за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта в рамките на мандат 

2015-2019г. Колеги моля да гласуваме по предложението. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед отсъства 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА. 

 

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

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

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. 

   

  

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

администрация, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ № 279 

1. Определя за представител от община Алфатар - г-жа Иванка Георгиева Ангелова, за 

участие в комисия за изработване на Областна здравна карта в рамките на мандат 

2015-2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед отсъства 

Живка Великова за Радка Желева отсъства 

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 ВТОРА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

Елис Талят- Давам думата за въпроси, заявления, изказвания и др. 

Янка Господинова – Искам да Ви запозная с една молба до мен. Лицето Е. И.  жител на 

гр. Алфатар, моли да подпомогнем с финансови средства в размер до 500 лв., с които ще покрие 

разходи за транспорт до болница в гр. Варна и за закупуване на лекарства на детето си с тежко 

онкологично заболяване.  

Минка Стоянова – Детето в момента не е на училище. Трети клас е. 

Сезгин Али – Ако става въпрос за 100лв. съм съгласен. Лечението е безплатно. 

Янка Господинова – 1018лв. месечно се отпускат на майката за болното дете. Всеки ден 

го извозваме до дома му след училище. 

  Живка Великова – Достатъчно средства получават. 

  Ивелина Вълева – Семейството разполага с автомобил. 

  Петранка Славова – Да говорим с личния му лекар. 

  Теодор Крумов – Разгледах всички документи с които разполагам по казуса с.Кутловица. 

През 1994г. е подписано обединение на имотите. Към тази дата собствениците на имот са 

починали 20г. по – рано – 1974г. Как без тяхно разрешение се случва това и как никоя 

институция не е обърнала внимание на този факт?  

Янка Господинова – Ще върнем имотите на този човек, но трябва да имаме основание. 

Ако трябва да се разберем на редовната сесия да възстановим собствеността, но как точно ще 

каже юриста на общината. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 13:50  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:  /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:   /П/ 

 /Живка Банкова/ 


