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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 № 011 

от 28.07.2016г. 

 

 Днес, 28.07.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе 

редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха всички 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 на населените места в общината. 

             Гост: г-жа Янка Жекова – Директор на ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар 

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

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо кмет, Уважаема г-жо Зам.-

кмет,  Уважаеми кметове, кметски наместници и гости  добре дошли на днешното заседание на 

ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно /присъстват 10 общински 

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

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №10/25.07.2016г. съм свикала 

днешното заседание. Всички имате материали и проекта на дневния ред. Имаме една 

допълнителна докладна записка относно: 

1. Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на транспортни 

разходи. 

 

          Елис Талят - Разгледана на заседание на ПК. Становището на комисиите е положително 

за включване в дневния ред. Да гласуваме включването й в дневния ред като т.4. 

 

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 № 113 

 

1. Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на служителите 

имащи право на транспортни разходи става т.4 в дневния ред. 
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Елис Талят – Колеги имате ли предложения по проекта на дневния ред? Да гласуваме 

проект на дневния ред. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка относно разрешение формиране на маломерни самостоятелни 

паралелки, маломерни слети паралелки и маломерни паралелки под задължителния 

минимум в НУ „Отец Паисий” с. Алеково и ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за 

учебната 2016/2017 г. 

              Докладва: Кмета на Община Алфатар 

2. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за юли – 

август – септември на 2016 година.        

                                                                   Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

3. Докладна записка относно отпускане на еднократна парична помощ за лечение на 

сина на Стоянка Стоянова. 

                     Докладва: Кмета на Община Алфатар 

4. Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на служителите 

имащи  право на транспортни разходи 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

 5.    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 № 114 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка относно разрешение формиране на маломерни самостоятелни 

паралелки, маломерни слети паралелки и маломерни паралелки под задължителния 

минимум в НУ „Отец Паисий” с. Алеково и ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за 

учебната 2016/2017 г. 

              Докладва: Кмета на Община Алфатар 

2. Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за юли – 

август – септември на 2016 година.        

                                                                   Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

3. Докладна записка относно отпускане на еднократна парична помощ за лечение на 

сина на Стоянка Стоянова. 

                     Докладва: Кмета на Община Алфатар 

4. Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на служителите 

имащи  право на транспортни разходи 

               Докладва: Кмета на Община Алфатар 

 5.    Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

Елис Талят - Колеги, да преминем към първа точка по дневния ред. 
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 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно разрешение формиране на маломерни 

самостоятелни паралелки, маломерни слети паралелки и маломерни паралелки под 

задължителния минимум в НУ „Отец Паисий” с. Алеково и ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за 

учебната 2016/2017 г. 

             Елис Талят – г-жа Янка Жекова – Директор на ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар ни 

предостави становище от Регионален инспекторат по образованието – Силистра. 

 Янка Жекова – Имаме положително становище от РИО гр.Силистра.   

             Янка Господинова – Исканията от Директорите са за формиране на маломерни 

самостоятелни паралелки, маломерни слети паралелки и маломерни паралелки под 

задължителния минимум. Обучението в самостоятелни паралелки е по – качествено. 

 Живка Великова – По-добре да не се сливат класове. Дори и две деца да има да са 

отделни класове. 

 Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища. 

 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 –  

Одобряваме искането на директорите на училищата. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Подкрепяме искането на директорите.  

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

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

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

 

       Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.1, т.2, 

ал.2, ал.3, ал.4, чл.11а от Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките 

и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена,  предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 115 

  

1. Разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки, маломерни слети 

паралелки и маломерни паралелки под задължителния минимум в учебните завадения за 

учебната 2016/2017 г., както следва:  

1.1. ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар – 7 паралелки – 92 ученици  

1.1.1. Маломерни самостоятелни паралелки – 5:  

І клас – 15 ученици;  

ІІ клас – 15 ученици;  

ІІІ клас – 14 ученици;  

V клас - 15 ученици;  

VІ клас – 17 ученици;  

1.1.2. Маломерни самостоятелни паралелки, с минимален брой на учениците под 10 

ученици – 2:  

ІV клас – 8 ученици; 

VІІІ клас – 8 ученици 

1.2. НУ „Отец Паисий” с. Алеково – 2 паралелки – 18 ученици  

1.2.1. Маломерни слети паралелки – 2:  

І – ІІ класове – 9 ученици (І клас – 4 ученици + ІІ клас - 5 ученици)  
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ІІІ – ІV класове – 9 ученици (ІІІ клас – 3 ученици + ІV клас - 6 ученици)  

 

2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън 

определените по единните разходни стандарти на учебните заведения за обезпечаване на 

учебния процес.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РИО -

Силистра за съществуване на две самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците под 

10, както следва:  

3.1. ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар  

ІV клас – 8 ученици; 

VІІІ клас – 8 ученици 

 

 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 план за работата на Общински съвет 

Алфатар за юли-август-септември на 2016 година. 

            Елис Талят – По правилник ОбС планира заседанията си по тримесечни планове. На 

заседание на ПК, направихме допълнения към плана, който е с 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 – Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища. 

           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 –  

Одобряваме с направените допълнения. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме.  

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

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

плана за работа на ОбС. 

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

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

реформа и земеделие – Съгласни сме. 

 

      Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.64, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Алфатар, предлагам Общински 

съвет – Алфатар да вземе следното:  

РЕШЕНИЕ № 116 

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

септември на 2016 година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” - 0 
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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 ТРЕТА: Докладна записка относно отпускане на еднократна парична помощ за 

лечение на сина на Стоянка Стоянова. 

 

Янка Господинова – В деловодството на общинска администрация постъпи молба от 

Стоянка Стоянова от гр. Алфатар с искане за отпускане на парична сума за лечение. Синът й има 

нужда от коронарография.  Необходими са им 200 лв.  Аз ангажимент не съм поемала. В 

предходният мандат също е искала помощ.  

Минка Стоянова – Синът й е пълнолетен би следвало той да кандидатства за паричната 

помощ.  

Иван Василков – Няма приложени никакви документи. От какво е болно лицето.  

Епикриза, ТЕЛК. 

Радка Желева – Направих си труд и проверих в ДСП не са подавали документи за помощ.  

Да предприемем практика - без становище от ДСП да не приемаме молби. Ако нямат ще ги 

насочваме за такова. Първо за становище от ДСП и тогава да се внася за разглеждане в ОбС. 

 

         Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища. 

 

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

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

приложени медицински документи – епикриза, ТЕЛК, изследвания. Няма с какво да се 

обосновем. 

             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 - 

От докладната и приложената молба към нея не става ясно кое е нуждаещото се лице от лечение. 

Липса на необходима информация.  

 Радка Желева – Да гласуваме да се изпрати до ДСП по компетентност.  

            Елис Талят – Материалите са разгледани на заседание на ПК и поради липса на 

необходима информация стигнахме до общо съгласие да препратим молбата по компетентност 

до Дирекция Социално подпомагане гр. Алфатар. 

 

                  Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

  

 

РЕШЕНИЕ № 117 

 

1. Молбата на Стоянка Стоянова от гр. Алфатар да бъде изпратена до Д „СП” 

гр.Алфатар по компетентност. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 
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 Ивелина Вълева за  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

  

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно актуализация на поименния списък на 

служителите, имащи право на транспортни разходи. 

 

Янка Господинова – Става въпрос за мед. сестра от ДСХ - Цветанка Николова. От един 

месец работи в дома.  

Радка Желева – Не останаха медицински сестри. Аз съм за.  

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища. 

 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. 

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

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

Приемаме. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За включване. 

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.6 от ЗМСМА и ЗДБРБ за 2016г. и ПМС №380/29.12.2015г.,  

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

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

т.9 от Решение № 44/25.01.2016г. на ОбС Алфатар, както следва: 

 Дейност: „Дом за стари хора” 

Цветанка Павлова Николова – мед. сестра в ДСХ гр. Алфатар – Алфатар – Цар   Асен - 

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 ПЕТА:Въпроси. Заявления. Изказвания.       

 

Радка Желева – Аз искам да поставя няколко въпроса. От две седмици казаните с боклука 

не са изхвърляни. 

Янка Господинова – Сметоизвозващата кола беше  в ремонт. 
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Радка Желева – Какъв е критерия, как се определят хората за социална трапезария?  Някои 

се отказват. Коментира се, че хора, които нямат нужда получават храна, а такива, които имат 

нужда не получават. Не е ли редно списъка с имената да бъде публикуван? 

Янка Господинова – Това ми струва много труд и безсънни нощи. Винаги ще има 

недоволни. По проект 419 човека получават храна, ако някой не иска, влиза друг.  Предоставени 

са ни списъци от ДСП с хора, които получават помощ за отопление, по чл.9, самотни майки,  

хора с ТЕЛК, всички възрастни хора - самотни, с много ниски пенсии. Опитваме се да обхванем 

максимален брой хора.  Потребителите на услугата личен асистент нямат право да получават 

храна. Не може да им се предоставят две услуги едновременно. Събираме се целия екип и 

започваме име по име да ги разглеждаме. По селата кметовете подават имената. Когато има 

нужда от промяна сигнализират.  

Радка Желева – В проекта предвидени ли са средства за увеличаване на персонала на 

доставчика?  

Янка Господинова – Има предвидени средства, но е трудно да се намерят хора, които да 

работят.   

Ивелина Вълева – Има претенции защо Лъчезар Данков е доставчика. 

Янка Господинова – Ако бях избрала външна фирма, пак щяха да кажат нещо. 

Ана Йосифова – В с. Бистра хората са много доволни.  

Радка Желева – Няма ли да има хора да косят? 

Янка Господинова – Никой не иска да коси. Предложено е на доста хора. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 10:48 часа. 
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