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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 №035 

от 23.04.2018г. 

Днес, 23.04.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе извънредно 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 Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Павлина 

Друмева - директор на Дирекция „АПОФ”. Гост: Адриана Добрева – директор ДСХ, ЦНСТ 1 и 

ЦНСТ 2 гр.Алфатар. 

 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 11 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 №34/19.04.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства пред Фонд 

„Социална закрила” с проект „Строително-монтажни работи на съществуваща материална база в 

ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 гр.Алфатар”. 

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

Елис Талят – Гласуване по проект на дневен ред. 

 

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 № 326 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства пред Фонд 

„Социална закрила” с проект „Строително-монтажни работи на съществуваща материална база в 

ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 гр.Алфатар”. 

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

 

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

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Даване на съгласие Община Алфатар да 

кандидатства пред Фонд „Социална закрила” с проект „Строително монтажни работи на 

съществуваща материална база в ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 гр.Алфатар”. 

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

Община Алфатар. 
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 Янка Господинова – Това извънредно заседание се наложи, защото трябва да има 

Решение на ОбС. Имаме възможност да кандидатстваме  пред Фонд  „Социална закрила”  с 

проект „Строително-монтажни работи на съществуваща материална база в ДСХ, ЦНСТ 1 и 

ЦНСТ 2 гр. Алфатар“. Съгласно разпоредбите на ръководство за получаване на финансиране, 

при разработване на проектите бюджетът трябва да включва минимум 10% собствен принос, от 

страна на  Бенефициента. Останалите 90% от стойността на проекта се осигуряват от ФСЗ. 

Предвижда се собственото финансово участие да бъде в размер до 3 000.00 лева. „ДСХ” не е 

кандидатствал пред Фонда. Хубаво е и оборудването да се подмени, но Фонда не отпуска 

средства.  

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

 Адриана Добрева - директор ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2  гр.Алфатар: При евентуално 

финансиране ще се подменят подовите настилки, които в момента са балатум и мозайка. 

Вратите на санитарните възли са изгнили, за които също предвиждаме подмяна. Преходната 

врата на входа се предвижда да бъде подменена. 

 Радка Желева – Аз мисля, че там където има възможност за кандидатстване по проекти 

да се кандидатства, стига да се огледа къде има нужда от ремонти. Добре е това, което общината 

мисли да направи. Има ли основни критерии за кандидатстване? 

 Янка Господинова - Приоритет е какви социални  услуги предлагаме.  

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

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация  

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 

За. Трябва да се възползваме и кандидатстваме, където има възможност. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Подкрепяме. Добре е за общината и 

населението. 

 

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

да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 327 

1. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект 

„Строително-монтажни работи на съществуваща материална база в ДСХ и ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2  

гр. Алфатар“ 

2. Средствата за собствено участие, в размер до 3 000.00 лева да бъдат осигурени от бюджета на 

Община Алфатар. 

3. Изпълнение на настоящите решения възлага на кмета на Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за  Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 ТОЧКА ВТОРА: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 10:30 часа. 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

 

                                                                                           Протоколист:   /П/ 

                                                                                                             /Живка Банкова/ 


