
 
           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ №53 

от 30.08.2019г. 

 

Днес, 30.08.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Алфатар се проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар. 

На заседанието присъстваха 8 общински съветници: Елис Талят - Мустафа, Иван 

Василков, Минка Стоянова, Иван Иванов, Тюркян Ахмед, Сезгин  Али, , Радка Желева, 

Йорданка Борисова. 

Отсъстват: Живка Великова, Ивелина Вълева, Петранка Славова. 

 

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

всички присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, добре дошли на 

днешното редовно заседание на ОбС Алфатар.  

 

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно, присъстват повече 

от половината от общия брой на съветниците 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 №52/23.08.2019г. съм свикала 

днешното заседание. 

 

Елис Талят -Мустафа –  На основание чл.113, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, обявявам за постъпило писмено питане от г-жа Радка Желева - 

общински съветник. На основание чл.111 питането е заведено в деловодството на 

общината преди началото на днешното заседание. На основание чл.117, ал.1 

Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието. 

 

Елис Талят -Мустафа –  Всички имате проекта на дневния ред и материалите. Колеги, 

имате ли предложения относно дневния ред?  

 

Иван Василков -  Информацията за състоянието на материалната база и готовността на 

учебните заведения за началото на учебната година е внесена в общината на 19.08.2019г., а 

защо общината не я е внесла за разглеждане в Общински съвет? 

 

Елис Талят -Мустафа –  От миналото заседание през юли до днешна дата няма 

входирани докладни записки от страна на общината. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за 

периода 01.01.2019 – 30.06.2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

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



 

 

Елис Талят –Мустафа - Гласуване на дневния ред. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева отсъства Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова отсъства Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

Общински съвет взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 462 

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за 

периода 01.01.2019 – 30.06.2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

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

 

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

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите 

комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г. 

 

      Елис Талят-Мустафа - От началото на месец януари до края на месец юни на 2019 

г. Общински съвет – Алфатар е провел 6 заседания, от които 1 извънредно заседание и 

5 редовни заседания. В съответствие с проведените заседания са изготвени 6 протокола. 

Общински съвет – Алфатар е приел общо за периода 64 решения, които съгласно чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА са изпратени до Кмета на Община Алфатар, Областния управител, 

Районна прокуратура в 7 дневен срок от приемането им и са качени на интернет 

страницата на Общината. За периода няма върнати решения. 

 

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

становища по докладната.  

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приема. 

 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – Приемаме. 

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 5 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет -  

Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 463 



1. Приема Отчет за работата и дейността на ОбС - Алфатар и комисиите към 

него за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. 

 

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

Елис Талят - Мустафа за Тюркян Ахмед за 

Живка Великова отсъства Радка Желева за 

Ивелина Вълева отсъства Минка Стоянова за 

Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова отсъства Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

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

 

          Елис Талят-Мустафа – Постъпило е следното писмено питане в ОбС с 

Вх.№820/30.08.2019г.: „На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА във връзка с 

поставените ми въпроси от избиратели в качеството ми на общински съветник 

отправям питане към кмета на общината относно изпълнение на ремонта на улична 

мрежа в Алфатар с предоставените на общината средства по ПМС №315/19.12.2018г., 

както следва: извършен ремонт по улици; улици, на които предстои ремонт; усвоени 

средства от общата сума 832 200 хил.лв. Моля информацията да бъде предоставена в 

писмен вид! С уважение Радка Желева – общински съветник от БСП.” 

         Иван Василков – Аз също имам питания. Какво стана със средствата, които 

гласувахме като допълнителни възнаграждения на кметовете, които щяха да са дарение 

за Детската градина? Няма развитие и подобрения.   Искам от общинска администрация 

да подготвят отчет за изразходените средства за одобрените проекти, за които има 

решение на Общински съвет за кандидатстване и усвоените средства. 

 

 

 

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

                                                                      

                                                                            
 


