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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 №036 

от 27.04.2018г. 

Днес, 27.04.2018г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе редовно 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 Красимира Колева- директор на Дирекция „Специализирана 

администрация, г-н Георги Донков - ст.спец. „Общинска собственост, кметове и кметски 

наместници. Гости: Председатели и секретари на народните читалища. 

 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, редовно 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 редовното заседание на Общински 

съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №35/20.04.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят - Всички имате материали и проекта на дневния ред. Имаме две входирани 

допълнителни докладни записки. Разгледани са на заседание на постоянните комисии и 

предлагам да ги включим към дневния ред: 

- Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за 

закрила на детето в Община Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето 

в Община Алфатар за 2018 година, която да стане точка 4 в дневния ред.  

- Докладна записка относно: Сключване на предварителен договор за продажба на земя - 

общинска собственост в с. Чуковец, Община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда 

придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от 

Закона за устройство на територията, която да стане точка 5 в дневния ред. 

   Елис Талят –  Колеги, имате ли предложения относно дневния ред и допълнителните 

докладни, въпроси, против? Няма. Да гласуваме за включване на допълнителните докладни 

записки към дневния 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. 

 

Общински съвет приема 

РЕШЕНИЕ №328 

 Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния ред, 

както следва: 
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Т.4 Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар 

за 2018 година. 

Т.5 Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска собственост в 

с. Чуковец, Община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление 

с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на 

територията. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2018г. 

2. План за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2018г. 

3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Алфатар за 2019 

година. 

4. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 

година. 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска собственост в с. 

Чуковец, Община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с 

имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на 

територията. 

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

Елис Талят – Да гласуваме 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 № 329 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2018г. 

2. План за работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2018г. 

3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Алфатар за 2019 

година. 

4. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 

година. 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на земя - общинска собственост в с. 

Чуковец, Община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и управление с 

имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на 

територията. 

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

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Алфатар през 2018г. 

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

на Община Алфатар. 
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 Янка Господинова – Предлагам на Вашето внимание Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Алфатар през 2018г. Всяко читалище си е внесло програмата за 

дейността си в срок. На база на направените от тях предложения е изготвена  и Програмата. 

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

  Радка Желева –  Много богата читалищна дейност. 

                   Минка Стоянова – Точно и ясно. Аз също я одобрявам. 

 Сезгин Али – За читалището в с. Бистра е необходим още един компютър. През лятото 

има много деца и е много трудно само с един компютър. 

 Живка Великова - Разгледала съм Програмата за развитие на читалищната дейност в 

Община Алфатар през 2018г. и приемам. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме.  

 

  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.26 и чл.26а от ЗНЧ предлагам Общински 

съвет Алфатар да приеме следните решения:  

 

РЕШЕНИЕ № 330 

 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност  Община Алфатар през 2018 г. 

2. Възлага на кмета на Община Алфатар да сключи договори за предоставяне на        

държавната субсидия с председателите на настоятелствата на следните читалища: 

 НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Ведрина – 1948 г.” гр. Алфатар; 

 НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково; 

 НЧ „Светлина – 2005 г.” с. Бистра; 

 НЧ „Развитие – 1942 г.” с. Кутловица; 

 НЧ „Г.С. Раковски – 1941 г.” с. Васил Левски; 

 НЧ „Успех – 1942 г.” с. Цар Асен; 

 НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1947 г.” с. Чуковец. 

3. Задължава читалищните настоятелства да изпълняват Програмата за развитие на     

читалищата дейност през 2018 г., съгласно чл.16, ал.1 от ЗНЧ; 

4. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети по          

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2018 година в   

Общински съвет – Алфатар в срок до 15.03.2019 г.; 

5. Задължава председателите на читалищните настоятелства да внесат отчети (финансов 

и за дейността на читалищата през 2018 г.) в общинска администрация Алфатар до 

23.12.2018 г. 

 

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. 

  

 Елис Талят – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

 ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет 

Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2018г. 

 Елис Талят- Предлагам на Вашето внимание за разглеждане и обсъждане План за 

работата на Общински съвет Алфатар за тримесечието април - май - юни на 2018г.  

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

Приемаме. 

   

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

администрация и чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Алфатар, предлагам Общински съвет- Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

  

1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието април- май – 

юни на 2018г. 

 

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 

 

Елис Талят – Колеги моля да преминем към трета точка от дневния ред. 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно: Приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги на Община Алфатар за 2019 година. 

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова – Във връзка с изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Алфатар е необходимо да бъде приет Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Алфатар. Същият се приема ежегодно и съдържа дейностите, 

които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 

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

 Иван Василков – Аз приемам Годишния план за развитие на социалните услуги. 

 Живка Великова – Аз също приемам. 

          Ивелина Вълева – Приемам. 

          Минка Стоянова – Приемам. 

  

 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.12 от ЗМСМА, във връзка  с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за 

социалното подпомагане, предлагам Общински съвет гр.Алфатар да вземе следните  

 

РЕШЕНИЕ № 332 

  

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Алфатар за 2019 

година. 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да осигури необходимите ресурси за изпълнение 

на плана. 

  

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 
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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 ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно: Приемане на Отчет за изпълнение на 

Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 година и Общинска 

програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 година. 

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова - Отчетът за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2017 година е изготвен съвместно с всички институции – ОУ „Христо 

Ботев“ гр.Алфатар, НУ „Отец Паисий“ с. Алеково, ДГ „Щастливо детство“ гр.Алфатар, ДБТ – 

Дулово, МКБППМН и ОЗД гр.Алфатар. Общинската програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2018 година трябваше да бъде изготвена от Д“СП“ гр.Алфатар, но тъй като не беше 

предоставена я изготви комисията по чл.20а от Закона за Закрила на детето. Целите включени в 

програмата са съобразени с потребностите за грижите за децата в Община Алфатар. Програмата 

е изработена на база Националната Програма за закрила на детето  за 2018г. Заложени са реално 

изпълними дейности, които да спомагат за развитието на политиките за детето. 

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

Минка Стоянова – Програмата е обстойна и подробна. Комисията работи добре. Приемам. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Приемаме. 

 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.  

  

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следните 

 

РЕШЕНИЕ № 333 

 

1.Приема Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2017 година. 

2.Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 година. 

 

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 ПЕТА: Докладна записка относно: Сключване на предварителен договор за 

продажба на земя - общинска собственост в с. Чуковец, Община Алфатар,  по чл.37, ал.1, т.8 от 

Наредбата за реда придобиване и управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка 

с чл. 15, ал.З  от Закона за устройство на територията. 

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

на Община Алфатар. 
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Янка Господинова - В Община Алфатар постъпи заявление с вх.рег. №149/24.01.2017г. 

от Мюрфел Ибрям за сключване на предварителен договор за закупуване на части от общинска 

стара улица, находяща между урегулиран поземлен имот X, отреден за имот №85 в кв.10 по 

плана на селото. 

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

Красимира Колева – Става въпрос за имот в с.Чуковец. Съгласно Становище № 1 от 

31.01.2018г. от арх.Иван Пенев – гл. архитект на община Алфатар,  за урегулирането на 

горепосочения имот е необходимо да се изготви ПУП-ПР,  като към УПИ  Х-85,  кв.10, се 

придадат около 48 кв.м., част от общинска стара улица собственост на община Алфатар, за ново 

урегулиране на имота. Предварителната цена на общинския имот, определена съгласно чл.43, 

ал.1 от НРПУРИВОС от лицензиран оценител на имоти инж. Илияна Жекова е в размер на 

123,68( сто двадесет и три лева и 68 ст.) лв., като за 1 кв.м. цената е 2,58 лв./кв.м. 

 

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.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1, т.8 от  

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

собственост, във връзка с чл. 15, ал.З, от Закона за устройство на територията предлагам 

Общински съвет – Алфатар да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЕ № 334 

 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с  Мюрфел Сали Ибрям за про-

дажба на част от стара улица с площ от около 48 (четиридесет и осем) кв.м., придаващи се към 

урегулиран поземлен имот  Х-85, в кв.10, по плана на с.Чуковец, община Алфатар. 

2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на тери-

торията, ще се определи окончателната площ на частта от улицата, която се придава към новоу-

регулирания поземлен имот, за която трябва да бъде заплатена цена в размер 2,58 лв. (два лева и 

58 ст.) кв.м. за 1 кв.м. определена от лицензиран оценител. 

3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на тери-

торията, частта от улицата – публична общинска собственост, придадена по регулация към но-

воурегулирания поземлен имот  УПИ Х-85, в кв.10, по плана на с.Чуковец, сменя характера си 

от публична общинска в частна общинска.  

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 ШЕСТА: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

Елис Талят - В деловодството на ОбС е внесено писмо с Вх. № 664/24.04.2018 г.  от г-н 

Петър Кънев, относно две предложения: 1) Етимологическата връзка между наименованията на 

днешния добруджански Алфатар и Ленище в Родопите, които в периода 1912-1934 г. са се 

назовавали с едно и също име – Алфатар. 2) „Нашата Йорданка Христова” и откриването на жп 

гарата в Алфатар от нейния тъст, бележития държавник Григор Стоичков. Към писмото сме Ви 

приложили и снимки. 

Янка Господинова – Г-н Петър Кънев идва често в Община Алфатар с няколко искания. 

Първо дойде за да открием и се свържем със с.Ленище, което е носело името Алфатар някога. 
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След това, за да открием и поканим Йорданка Христова, защото свекъра й рязал лентата при 

откриването на  ЖП гарата в гр.Алфатар. Другото искане от г-н Кънев беше да открием бюст на 

ген.Лазаров, защото някога е бил тук и Алфатар се е казвал Генерал Лазарово. Ние трябва да му 

дадем някакъв отговор на неговите искания. 

Радка Желева – Това, което е написано от г-н Кънев, заслужава да се проучи и гостува на 

селото, като културен обмен. Г-н Кънев намира интересни неща. По отношение на другото 

предложение, не виждам връзката с Йорданка Христова. 

Янка Господинова – Трябва да възложим на някого да проучи. 

Иван Василков – Има въпрос от жители. Чешмите към с.Васил Левски не работят. 

Симеон  Иванов - кметски наместник на с.Кутловица – Миналата година един майстор 

направи много хубав ремонт на чешмата в с.Кутловица. Ако решите да  си даде офертата и да му 

се обадим. 

Живка Великова – Голямата чешма в с.Алеково също трябва да се види. 

Янка Господинова – Гласувахме средства за чешмите в бюджета, така че обадете му се 

има четири чешми за ремонт. 

Иван Василков – Има много кучета в гр.Алфатар, които се разхождат по улиците и са 

опасни за жителите. 

Янка Господинова – Преди 10 дни  идва фирмата и прибра тези, които са с марки. Ще им 

се обадим отново. Не прибягвайте към саморазправа. 

Иван Василков – Относно дискотеката, Вие казахте на предната сесия, че е продадена. 

Дайте да видим как е продадена. 

Янка Господинова – В акта за собственост се вижда, че нищо няма на името на общината. 

Още през 2007г. тази част, която си мислим, че е общинска собственост е препродадена  на база 

на удостоверение от Общината. Трябва да се заведе дело. 

Иван Василков – Градските тоалетни са незаконни. Сега предстоят мероприятия и не би 

следвало да се отварят само по такива поводи и после да се затварят отново. Гражданите на 

общината не могат да ги ползват, когато общината има гости могат да ги ползват.  

Янка Господинова – Нямам нищо против тоалетните да са отворени постоянно, но не 

мисля, че ще се пазят чисти. Ако решите, можем да ги отдадем под наем.  

Иван Василков – Въпроса е да се стигне до някакво решение. Частно лице стопанисва 

общински незаконни тоалетни. Архитекта каза, че могат да се узаконят. Този въпрос не можем да 

го решим още една година. Приказваме едно и също от месец на месец, а мандата изтича. 
 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:45 часа. 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:  /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:  /П/ 

 /Живка Банкова/ 


