
 
     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

Общински съвет взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 253 

 
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №185 от 27.01.2017 г., Протокол №018 

от 27.01.2017 г. на Общински съвет Алфатар. 

                                                                    

2. Докладна записка относно: Определяне на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково за средищно 

училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство 

на образованието и науката за включване на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково в Списъка 

на средищните детски градини и училища.      

3. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерна слята паралелка от 

два класа в НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково, за учебната 2017/2018 г.  

4. Докладна записка относно: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на 

средствата от ЕС на Община Алфатар към 30.06.2017 г.                                                                          

5. Докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи 

– м. август 2017 г. 

6. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

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   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЪРВА: Отмяна на Решение №185 от 27.01.2017 г., Протокол №018 от 27.01.2017 г. 

на Общински съвет Алфатар. 

 

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

администрация, чл.54, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във 

връзка със Заповед № РД-14-204 от 06 юли 2017 г. на Министъра на образованието и науката, 

обнародване в ДВ, бр.58 от 18 юли 2017 г. за отказ за закриване на Начално училище „Отец 

Паисий” – с. Алеково, община Алфатар, област Силистра, Общински съвет Алфатар взе 

следното:  

  

РЕШЕНИЕ № 254 

 

 
1. Отменя т.2 и т.3 от Решение №185 от 27.01.2017 г., Протокол №018 от 27.01.2017 г. 

на Общински съвет Алфатар. 

 

 

 

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   

 

 

 

                                                                          

 

 
 

 

 

 



 
      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ВТОРА: Определяне на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково за средищно училище и 

даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието 

и науката за включване на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково в Списъка на средищните детски 

градини и училища.      

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

администрация, във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет 

Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 255 

1. Определя НУ „Отец Паисий”, с.Алеково за средищно училище. 

 

2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и 

науката за включване на НУ „Отец Паисий”, с.Алеково в Списъка на средищните детски 

градини и училища. 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ТРЕТА: Разрешение за формиране на маломерна слята паралелка от два класа в НУ 

''Отец Паисий'', с. Алеково, за учебната 2017/2018 г. 

      На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, ал.3 и чл.11а, ал.1 от 

Наредба №7 от 29.12.2000 г. 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, Общински съвет Алфатар  взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 256 

 
1. Разрешава  формиране на една маломерна слята паралелка от два класа, с общ брой на 

учениците – 10 ученици в НУ „Отец Паисий” – с. Алеково, община Алфатар за учебната 

2017/2018 година, както следва: 

            II клас – 5 ученици; 

            III клас – 5 ученици; 

 

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

определените по единните разходни стандарти на НУ „Отец Паисий”, с. Алеково, 

община Алфатар за обезпечаване на учебния процес. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РУО – 

Силистра за съществуване на една маломерна слята паралелка от два класа II и III клас, 

с минимален брой на учениците 10. 

               

 
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   

 

 

 

 

 



 
      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС 

на Община Алфатар към 30.06.2017 г.                                                                          

        На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.51, ал.2 и чл.57, ал.1 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 

на Община Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 257 

1. Приема уточнения план на бюджета към 30.06.2017 г. по прихода и разхода по 

функции, както следва: 

 По прихода  3 176 560 лв./ разпределен по параграфи съгласно Табл.1, Табл.2 и 

Приложение №1/ 

 По разхода 3 176 560 лв./ разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 

и Приложение №2/ 

2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. на Община 

Алфатар, както следва: 

 По прихода  1 242 656 лв. /разпределен по параграфи съгласно Табл.2 и 

Приложение №1  / 

 По разхода 1 242 656 лв. / разпределен по функции и параграфи съгласно Табл.3 

и Приложение №2 / 

3. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017 г. в размер на  112 284 лв.  

съгласно Приложение №3.  

4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2017 г. / съгласно Табл.5 и Прилож.№4/, както следва: 

 По прихода  351 879  лв. 

 По разхода  351 879 лв. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  отсъства   

 

 

 



 
      ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
           7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 026/30.08.2017 г. 

 

 
ТОЧКА ПЕТА: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – м.август 2017г. 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,   чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси 

и чл.53 от Наредбата условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане  на  

общинския бюджет  на Община Алфатар, Общински съвет Алфатар взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 258 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна в поименния списък на  капиталовите 

разходи, финансирани със собствени приходи, съгласно Приложение №1.   

 

2. Възлага на кмета на община Алфатар да извърши необходимата  актуализация по 

бюджета на общината свързана с  изпълнение на т.1 от решението. 
 

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

Елис Талят за Тюркян Мехмед за 

Живка Великова за Радка Желева за 

Ивелина Вълева за Минка Стоянова за 

Иван Василков въздържал се Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  отсъства   

 

 

 

 

 

 


