
 

 

 
          ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ №023 

от 16.06.2017г. 

 

 Днес, 16.06.2017  от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 

 На заседанието присъстваха 10 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, 

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

Петранка Славова, Йорданка Иванова. Отсъства: Ивелина Вълева. 

 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Желяна Донева – 

заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Стефка Жекова – секретар на община Алфатар, 

кметове и кметски наместници.  Гост: г-жа Янка Ваникова – директор на ОУ „Христо Ботев”. 

 

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

присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Донева, уважаеми кметове 

и кметски наместници, уважаеми гости, добре дошли на днешното извънредно заседание на ОбС 

Алфатар.  

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №22 е свикано извънредно заседание 

/присъстват 10 общински съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам 

извънредното заседание на Общински съвет Алфатар. 

 

Всички имате проекта на дневния ред и материалите за днешното заседание. В дневния 

ред имаме една входирана докладна записка от общинска администрация. Разгледана е на 

заседание на постоянните комисии. 

Докладна записка относно Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в 

Община Алфатар за учебната 2017/2018 година. 

 

Елис Талят – Колеги, имате ли предложения относно дневния ред? Няма. Да гласуваме 

проекта на дневния ред. 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Алфатар за 

учебната 2017/2018 година. 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

   

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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. 

 

РЕШЕНИЕ №230 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Алфатар за 

учебната 2017/2018 година. 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

  

ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно Приемане на Програма за оптимизация на 

училищната мрежа в Община Алфатар за учебната 2017/2018 година. 

 

Елис Талят – Давам думата на г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община 

Алфатар. 

            Желяна Донева – На вашето внимание сме предоставили докладна относно Програма за 

оптимизация на училищната мрежа в община Алфатар за учебната 2017-2018 година и Анализ 

на училищната мрежа и проблеми на училищното образование на територията на община 

Алфатар. Материалите са пред Вас, ако имате въпроси г-жа Жекова ще Ви отговори. 

            Елис Талят –  Заповядайте за коментари, въпроси и становища. 

Стефка Жекова – През месец януари 2017 година, поради намаляване броя на децата и 

учениците, ОбС – Алфатар взе решение за закриване на НУ „Отец Паисий”, с. Алеково. В МОН 

е приета Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, целяща осигуряване на 

достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик.  

С изпълнение на мерките и дейностите, заложени в Програмата се очаква положителен 

ефект в няколко направления: за подобряване условията за осигуряване на качествено 

образование в приемащите училища, подобряване на материалната база, повишаване на 

ефективността от разходването на публичните средства за образование.  
Община Алфатар кандидатства за финансиране в размер на 135 хил.лв. Съобразили сме 

се с искането на ръководството на ОУ „Христо Ботев” за ремонтни дейности – цялостна 

подмяна на парна инсталация, закупуване на нов парен котел, ремонт на покрива на столовата, 

както и покрива на учителската стая. 

Живка Великова –Говорихме за вариант климатици на минало заседание. 

Янка Ваникова – Ако минем на вариант климатици , трябва да запазим в момента 

съществуващата парна инсталация, защото имаме ВиК инсталации в коридорите, санитарни 

възли. При газифициране на Алфатар, ще е по – добре парна инсталация. Ако парната 

инсталация е хоризонтална, котела е по икономичен и ще е по топло.  
Радка Желева – С този въпрос сме се занимавали почти всяка година. Правим всичко 

възможно да се запази училището. Броят на децата непрекъснато намалява. Младите семейства 

трудно намират работа. Ще подкрепя с гласуване решението. 

Може ли да бъде прието решение само с ремонтни дейности? Трябва ли да бъдат 

прилагани КСС? Ще се вместите ли в парите които ще бъдат отпуснати?  

Стефка Жекова – Бюджета на програмата е въз основа на количествени и стойностни 

показатели, това са задължителни документи, които трябва да се прилагат. Ако бъде добавено 

закупуване на климатици ще надхвърлим бюджета.  

            Минка Стоянова – Всичко е много точно и ясно предадено. Ако може да се вмъкне и 

варианта за климатици. Да не се подменя парната инсталация, да остане старата, защото ВиК 

тръбите могат да замръзнат и да се пуска само при много ниски температури. Съгласна съм с  

това, което е представено. 

 

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 – 

Приемаме. 

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

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

реформа и земеделие – Приемаме. 

 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. 

  

На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка кандидатстване на Община Алфа-

тар по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на 

училищната мрежа, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 231 

 

1. Приема Анализ  на училищната мрежа и проблеми на училищното образование на 

територията на Община Алфатар. 

2. Приема Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Алфатар 

за учебната 2017-2018 година, модул „Оптимизиране на училищната мрежа. 

3. Дава съгласие Община Алфатар да кандидатства по Национална програма 

„Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед 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 - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
  

 ТОЧКА ВТОРА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

            Сезгин Али – Какво става с лаптопа за ДГ „Щастливо детство“ – групи в с.Бистра, все 

още е в гр. Алфатар. Той е закупен за групите в с. Бистра. Децата незнаят какво е лаптоп. 

Играчките са им стари. Нямат играчки за навън. В пясъчника няма пясък. Електронно табло в 

Алфатар, а в Бистра? Това дете като не се научи от малко, като дойде да учи в Алфатар какво ще 

прави?  

   Желяна Донева – Преди два дни бях в с.Бистра. Работата на децата ме зарадва. 

Рисунките са много хубави. Не е минал 1 юни или друг празник децата от ДГ „Щастливо 

детство“ и групи в с.Бистра са получавали винаги подаръци от вас, от администрация и от 

дарители. Каквото има за с.Бистра това има и за гр. Алфатар. Не съм съгласна с това деление на 

децата. 

             Сезгин Али – Ремонтните дейности в читалището в с.Бистра започнаха. С 5 торби сатен, 

без да къртят , без мрежа, без шпакловка са започнали да боядисват. А гласувахме близо 

23 000лв. за този ремонт, като отказахме полагане на трошен камък на улица и прехвърлихме 

средствата за качествен ремонт на тази зала. Нека да има постоянен контрол на ремонта и 

работниците за качествен ремонт. 



 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:00  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:     / П /   

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:    / П / 

 /Живка Банкова/ 


