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 №08/30.07.2020 г.
Общински съвет взе следното:
РЕШЕНИЕ №072
ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието юли – август –
септември на 2020 г.
Докладва: Председател на ОбС
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за
периода 01.01.2020 – 31.06.2020 г.
Докладва: Председател на ОбС
3. Определяне на ОУ ''Христо Ботев'', гр.Алфатар за средищно училище и даване
на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на
образованието и науката за включване на ОУ ''Христо Ботев'', гр.Алфатар в
Списъка на Средищните детски градини и училища.
Докладва: Кмет на община Алфатар
4. Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ
''Христо Ботев'', гр.Алфатар, за учебната 2020/2021 г.
Докладва: Кмет на община Алфатар
5. Определяне на ДГ ''Щастливо детство'', гр.Алфатар за средищна детска градина
и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на
образованието и науката за включване на ДГ ''Щастливо детство'', гр.Алфатар в
Списъка на средищните детски градини и училища.
Докладва: Кмет на община Алфатар
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
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 №08/30.07.2020 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието
юли – август – септември на 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Алфатар, Общински съвет - Алфатар взе следното:

РЕШЕНИЕ №073
1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието юли –
август – септември на 2020 г.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
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 №08/30.07.2020 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите
комисии за периода 01.01.2020 – 31.06.2020 г.
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, Общински съвет - Алфатар взе
следното:

РЕШЕНИЕ №074
1. Приема отчет за работата и дейността на Общински съвет - Алфатар и комисиите
към него за периода 01.01.2020г. – 31.06.2020г.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
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 №08/30.07.2020 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Определяне на ОУ ''Христо Ботев'', гр.Алфатар за средищно
училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство
на образованието и науката за включване на ОУ ''Христо Ботев'', гр.Алфатар в Списъка
на Средищните детски градини и училища.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128
от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, Общински съвет – Алфатар взе следното:

РЕШЕНИЕ №075
1. Определя ОУ „Христо Ботев”, гр.Алфатар за средищно училище.
2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на
образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар в
Списъка на средищните детски градини и училища.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
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 №08/30.07.2020 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни
паралелки в ОУ ''Христо Ботев'', гр.Алфатар, за учебната 2020/2021 г.
На основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.6, т.2, ал.8 и
чл.69, ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, Общински съвет – Алфатар взе следното:

РЕШЕНИЕ №076
1. Разрешава формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо
Ботев”, гр. Алфатар за учебната 2019/2020 година, както следва:
I клас – 14 ученици;
IV клас – 7 ученици;
V клас – 17 ученици;
VI клас – 11 ученици;
VII клас – 14 ученици;
2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства извън
определените по единните разходни стандарти на ОУ „Христо Ботев”,
гр.Алфатар за обезпечаване на учебния процес.
3. Възлага на кмета на Община Алфатар да отправи мотивирано искане до РУО –
Силистра за съществуване на една самостоятелна паралелка с минимален брой
на учениците под 10, както следва:
IV клас – 7 ученици;
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
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 №08/30.07.2020 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Определяне на ДГ ''Щастливо детство'', гр.Алфатар за средищна
детска градина и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в
Министерство на образованието и науката за включване на ДГ ''Щастливо детство'',
гр.Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 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 №077
1. Определя ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина.
2. Дава съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на
образованието и науката за включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в
Списъка на средищните детски градини и училища.

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11
Елис Талят - Мустафа
Ивелина Вълева
Живка Великова
Ганка Недялкова
Нели Иванова
Ивайло Михайловски

„против” – 0 „въздържали се” – 0
за
Петранка Славова
за
Ибрям Ибрям
за
Веселин Гарабински
за
Жоро Георгиев
за
Силвия Гроздева
за

за
за
за
за
за

