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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 №049 

от 29.03.2019г. 

Днес, 29.03.2019г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет -

Алфатар се проведе редовно заседание на Общински съвет - Алфатар. 

На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят - Мустафа, Живка 

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

Петранка Славова, Радка Желева, Йорданка Борисова. 

Отсъства: Ивелина Вълева. 

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

община Алфатар, Желяна Донева – зам.кмет 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, 

Иван Захариев – кмет на с.Алеково, Бюрхан Акиф – кмет на с.Чуковец, Ана Йосифова – 

кмет на с.Бистра, Димо Тодоров – кметски наместник на с.Васил Левски, Симеон 

Иванов - кметски наместник на с.Кутловица, Енчо Янков - кметски наместник на с.Цар 

Асен. 

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 №48/25.03.2019г. 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. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите 

от нейното управление през 2018 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Отменяне на стара и приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне 

на преместваеми обекти на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на 

транспортни разходи. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

 

Елис Талят -Мустафа –  Колеги, имате ли предложения относно дневния ред? 

Няма. Гласуване на дневния ред. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0 
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Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева отсъства Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 
Общински съвет прие: 

РЕШЕНИЕ №418 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите 

от нейното управление през 2018 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Отменяне на стара и приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне 

на преместваеми обекти на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на 

транспортни разходи. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

 

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

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2018 г. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Съгласно Закона за общинската собственост, кметът на 

общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от  нейното управление.   

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

становища по докладната.  

 

       Радка Желева – На стр.6 в т.4.7 таблицата за 2018г. отдадени пасища е посочено 1 

договор за 290 дка, след това всичко за 2018г. е посочено 4900, 904 дка. Не е ясно, 

каква е разликата? 

       Красимира Колева – 290 дка са отдадените само през 2018г., а 4900, 904 дка са за 

всички останали натрупани през предходните години, отдадени за 5 години. 

       Петранка Славова – Подробен и ясен отчет. 

       Живка Великова – Отчета е подробен. Приходите са добри. Наема от пътищата, 

който се събира, там където е възможно да се трасират, защото има такива, които могат 

да се изместят в реални граници. На собствениците спираме като необработваеми тези 

места и плащат пътища. Трябва да се трасират, за да се използват реално. 

       Янка Господинова – Вие го взехте вече това като решение. 
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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 – „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.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от Закона за 

общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Алфатар, предлагам 

Общински съвет - Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №419 

 
1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост на Община Алфатар и за 

резултатите от нейното управление през 2018 година по Приложение № 1. 
 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева отсъства 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: Отменяне на стара и приемане на нова Наредба за реда и условията 

за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Алфатар. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Във връзка с настъпилите нормативни промени изготвихме и 

предлагаме на Вашето внимание проект на нова Наредба за реда и условията за 

поставяне на преместваеми обекти на територията на община Алфатар. Необходимо е 

привеждане в съответствие с разпоредбите на чл.56 от ЗУТ и приетата нова Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост на община Алфатар от 30.11.2018г. Наредбата е изготвена, престояла е 30 – 

дневен срок на сайта на общината. 

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

становища по докладната.  

 

       Радка Желева – Подробно разгледах Проекта за новата Наредба, нямам забележки. 

Наложи се да търся в тълковния речник думата „рекреация” - (възстановяване на 

силите) и мисля, че не всички хора могат да разберат за какво става въпрос. Нямаме ли 

някоя по-подходяща българска дума, разбираема за хората, с която да я заменим? 

      Янка Господинова – Копирали сме текста директно от ЗУТ. 
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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 – „За”. 

 

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ, предлагам 

Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ №420 
 

1. Отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на Община Алфатар, приета с Решение №213 от Протокол №29 от 

26.02.2010г. на Общински съвет – Алфатар. 

2. Приема Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 

територията на Община Алфатар. 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева отсъства Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на 

транспортни разходи. 

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

Господинова - кмет на Община Алфатар. 

      Янка Господинова – Считано от 01.03.2019г. е назначено лице на длъжността 

медицинска сестра в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства – гр. Алфатар”. Предлагам актуализация на списъка за 

пътуващите специалисти и включването на лицето с право на пътни разходи. 

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

становища по докладната.  

       Радка Желева – На 06.12.2018г. на заседание на Общински съвет – Алфатар 

поставих въпроса за Центъра, че ще има нужда от медицински лица. Отговорът, който 

ми беше даден беше, че няма изискване да са медицински лица и личния лекар поема 

отговорност за настанените лица. Какво наложи сега да има медицинско лице, какво е 

длъжностното щатно разписание и кога е одобрено? А на местни медицински лица 

предложена ли е тази работа? 

       Янка Господинова – В спецификата и в процеса на работа се наложи да бъде взето 

такова решение за назначаване на медицинско лице в Центъра. Има пряк контакт 

лицето с личните лекари и поради факта, че те не винаги имат физическата възможност 

да поемат хората, които в даден момент имат нужда от медицинска намеса, това е 

лицето, което го прави вместо тях. Медицинското лице им подготвя лекарствата за 

прием, тъй като на всеки настанен лечението е с различни медикаменти. Медицинското 
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лице води досиета в които ежедневно се попълват данни за развитието на болестта и  

подготвя доклади до Министерството на здравеопазването. Най-много има нужда от 

медицинско лице, защото постоянно ги водим в гр. Силистра на лечение и трябва да 

има кой да ги придружи по време на пътя. 

      По въпроса дали е предлагано на местни медицински сестри – да, предлагано е. 

Нямат физическата възможност да поемат Центъра. Предложихме на още 4-ма човека и 

всички отказаха, като разбраха с какъв вид пациенти ще работят. 

         Иван Василков – Защо изпраща доклади до Министерството на 

здравеопазването, вместо до Директора си?  Имам запитвания от граждани за 

настанените лица, дали имат свободен достъп и право да излизат извън обекта?  

         Янка Господинова – Да, те са на свободен режим. Само лицата, които са под 

запрещение не могат да са в свободен режим. Всяко излизане е с присъствието на  

социален работник. Направихме вътрешен правилник в Центъра. Нямат право да 

излизат от към страната на училището. 

         Минка Стоянова – Оградата към училището плътна ли ще е? 

         Янка Господинова – В момента подготвят паната. От плоскост до плоскост ще 

има 2см. 

          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.6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2019г. и чл.36 от ПМС 

№344/21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г., предлагам Общински съвет – 

Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ №421 

 
1. Да бъде актуализиран поименния списък на пътуващите специалисти, утвърден 

с т.9 от Решение №396/29.01.2019г. на Общински съвет – Алфатар, както следва: 

 

Дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства – Алфатар” 

 

Величка Цанкова Бочева – мед. сестра в ЦНСТПЛПР гр. Алфатар – Силистра – 

Алфатар – Силистра. 

ГЛАСУВАНЕ:   „за” – 9 „против” – 0    „въздържали се” – 1 

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова за Радка Желева въздържал се 

Ивелина Вълева отсъства Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
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ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Изказвания, питания, становища и предложения на 

граждани. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 10:00 часа. 

                                                                        

 

 

                                                                            

 


