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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 №028 

от 20.10.2017г. 

 

Днес, 20.10.2017г. от 14:00 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 Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, г-жа Стефка 

Жекова – секретар на Община Алфатар, г-жа Красимира Колева - директор на Дирекция 

„Специализирана администрация“, кметове и кметски наместници. Гост: г-н Веселин Димитров 

и г-н Теодор Крумов.  
 Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички 

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

кметове и кметски наместници, 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 №27/13.10.2017г. 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: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти 

и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под наем на част 

от пенсионерски клуб с.Алеково, която да стане точка 3 в дневния ред. 
 

- Докладна записка относно: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година учебните 

занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ 

„Пробуда – 1910” с. Алеково, 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 запис-

ки 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. 
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Общински съвет приема  

РЕШЕНИЕ №263 

Приема предложените допълнителни докладни записки да се допълнят към дневния 

ред, както следва: 

  
Т.3 Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи 

общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под наем на част от пенсионерски 

клуб с.Алеково  

Т.5 Докладна записка относно: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година учебните занятия 

на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 1910”  

с. Алеково  

 

Председателя на ОбС – Елис Талят обяви новия проект на дневен ред с направените 

допълнения. 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 
1. Докладна записка относно: Допускане за изработване  Проект за Подробен 

устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ 

№002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с 

Вх.№1868/04.10.2017год. 

2. Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

3. Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под 

наем на част от пенсионерски клуб с.Алеково 

4. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Алфатар и 

неговите комисии за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г. 

5. Докладна записка относно: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година учебните 

занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ 

„Пробуда – 1910” с. Алеково. 

6. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

Елис Талят – Да гласуваме дневния ред с направените промени и допълнения. 

 

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 № 264 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1.Докладна записка относно: Допускане за изработване  Проект за Подробен устройствен 

план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074 по КВС  за 

землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с Вх.№1868/04.10.2017год. 

 2.Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

 3.Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и разпореждане с 

имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване под наем на част 

от пенсионерски клуб с.Алеково. 
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 4.Докладна записка относно :Отчет за дейността на Общински съвет Алфатар и неговите 

комисии за периода 01.01.2017г- 30.06.2017г. 

 5.Докладна записка относно :Даване на съгласие за учебната 2017/2018 година учебните 

занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 

1910” с. Алеково 

 6.Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

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

  

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно: Допускане за изработване  Проект за 

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ 

№002074 по КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар, по Заявление с 

Вх.№1868/04.10.2017год. 

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова – В община Алфатар постъпи Заявление с Вх.№1868/04.10.2017год. 

от „Агроинвест- ВН”ООД, с управител Н. Х., чрез упълномощен представител Веселин 

Димитров, пълномощно с рег.№41414/21.12.2016год., за допускане изработване  на Подробен 

устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074 по 

КВС  за землището на с. Кутловица, община Алфатар. Тази докладна я разглеждахме през месец 

юни. Искахте допълнителна информация. Г-н  Веселин Димитров е тук и може да Ви даде 

разяснение на всички въпроси. 

Елис Талят –  Заповядайте за коментари, въпроси и становища.  

Радка Желева – През юни докладната беше без приложения. Поставих въпроса за 

съгласуване на проекта със съседите. Така или иначе трябва да си дадем съгласието за 

предварителния проект. В кой от тези имоти е заложен тръбния кладенец? 

Веселин Димитров – Идеята ми е напояване на технически култури за  цялото землище. 

За целта искам разрешение за ПУП. Предоставил съм на Вашето внимание всички документи и 

разрешителни придружаващи заявлението ми. Също така имам и предварителен договор за 

присъединяване с Изх.№ПУПРОК-2963 от 15.09.2017год. с „Енерго - Про Мрежи”АД. На по- 

късен етап ще се съгласува със съседи и притежатели на имоти, през които ще преминава 
подземния ел.провод срещу заплащане. Общо 8 са тръбните кладенци. Ще осигуря работа на 50 

човека на ден. 

 Янка Господинова – Къде Ви е регистрирана фирмата? Би било добре да е в гр. Алфатар. 

         Веселин Димитров – В гр.Силистра, но е вариант да я регистрирам в село Алеково.                                   

 Елис Талят - Давам думата за становище. 

 Живка Великова – член на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие – Допускаме.  

 Радка Желева – член на ПК по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, 

околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – Допускаме. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.124а,  ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам 

ОбС Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 265 

 

Допуска да се изработи проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-

ПП/ за ПИ №006002, ПИ №002049 и ПИ №002074  по КВС за землището на с. Кутловица, 

община Алфатар,  с който да се утвърди трасе на подземен ел.провод от съществуващ 

стоманобетонов стълб/СБС/ до горепосочените имоти. 

            С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП- ПП съгласно 

чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 
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            Изработването на проекта за ПУП- ПП да се възложи от заинтересованите лица по 

чл.124а, ал.5 от ЗУТ. 

            Проектът за ПУП- ПП да се изработи при спазване на изискванията на Наредба 

№8/2001год. за обема и съдържанието на устройствените  планове. 

            Проектът за ПУП- ПП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 

териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ преди 

внасяне за приемане и одобряване. 

           Настоящото решение да се разгласи съгласно чл.124б, ал.2 и ал.3 от ЗУТ. 

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

           Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ. 

 

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 - Благодаря Ви колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. 
  

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” 

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова - Имаме 4 имота, които не сме вписвали в Агенцията по вписвания. 

Идеята е да ги включим в „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”  и да определите срока отдаване под наем на 

посочените имоти. 

Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси, предложения и становища. 

Радка Желева – Предлагам да е с явно наддаване. 

Елис Талят – Имаме предложение за допълнение към проекта за решение от г-жа Радка 

Желева за публичен търг с явно наддаване. Колеги моля да гласуваме предложението. 

 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Петранка Славова – Предлагам да е за срок от две години. 

Елис Талят - Имаме предложение за допълнение към проекта за решение от г-жа 

Петранка Славова за срок за отдаване на имотите да е две години. Колеги, моля да гласуваме 

предложението. 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

Елис Талят – Давам думата на председателите на постоянните комисии да изкажат 

становища. 

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.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 от 

НРПУРИВОС приета от Общински съвет гр.Алфатар с Решение №239 по протокол №27 от 

26.07.2013г. и променена с Решение №504 от Протокол №60/14.07.2015г. Предлагам  Общински 

съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 266 

 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол 

№018/27.01.2017г. на ОбС – Алфатар,  както следва: 

В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 

концесия”  

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 ДВОРНИ МЕСТА 

1. 
Част от имот №00415.503.3225 с площ от 1680 кв.м., гр.Алфатар, ул.Хризантема, 

АОС№519/14.09.2017г.   

2. 
Имот №00415.503.3276 с площ от 7586 кв.м., гр.Алфатар, ул.Александър 

Стамболийски, АОС №517/14.09.2017г. 

3. 
Имот №00415.503.3273 с площ от 7767 кв.м., гр.Алфатар, ул.Минзухар, АОС 

№516/14.09.2017г. 

4. 
Имот №00415.503.3245 с площ от 3339 кв.м., гр.Алфатар, ул.Минзухар, АОС 

№510/13.03.2017г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно наддаване, по 

реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на горепосоченото имущество, за 

срок от две години. 

 

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 
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Иван Василков за Иван Иванов за 

Петранка Славова за Йорданка Иванова за 

Сезгин Али  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно: Допълва „Програмата за управление и 

разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в община Алфатар за 2017г.” – отдаване 

под наем на част от пенсионерски клуб с.Алеково. 

 

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

на Община Алфатар. 

Янка Господинова -  В община Алфатар постъпи Заявление с вх.№ 1864/04.10.2017г. от 

СНЦ „Клуб на пенсионера”, ЕИК 118517426, със седалище с.Алеково,  община Алфатар, ул. 

„Алеко Константинов” №52а, представлявано от Йордан Колев – председател, с искане за про-

веждане на процедура за отдаване под наем на недвижим имот. Част от Пенсионерски клуб, по-

мещение с площ от 16 кв.м., находящ се в с.Алеково, община Алфатар, ул. „Алеко Константи-

нов” №52а, АОС(ч) №24/21.07.2003г. 

Елис Талят – Заповядайте за коментари, въпроси, предложения и становища. 

Радка Желева – Предлагам да е търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

десет години. 

Елис Талят - Имаме предложение за допълнение към проекта за решение от г-жа Радка 

Желева за публичен търг с явно наддаване и за отдаване под наем за срок десет години. Ко-

леги моля да гласуваме предложението. 

 

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   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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, спорт, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1-3 от ЗОС и чл.23, ал.1, т.1 и чл.24 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собст-

веност (НРПУРИВОС), предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 267 

 

1.Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собст-

веност в община Алфатар за 2017г.”, приета с Решение №187, по протокол №018/27.01.2017г. на 

ОбС – Алфатар,  както следва: 
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В т.2 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставя-

не под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружест-

ва, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия”  

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

 СГРАДИ  

1. 

Част от Пенсионерски клуб – помещение със ЗП  16 м2, в с.Алеково, община Алфатар, 

ул. „Алеко Константинов” №52а, кв.8, п-л №237, при граници: изток – ул. „Алеко 

Константинов”, запад – парк, север – ПК „Албиско”, юг - парк, АОС(ч) 

№24/21.07.2003г. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Алфатар да проведе публичен търг с явно наддаване, по 

реда на глава Седма от НРПУРИВОС, за отдаване под наем на горепосочения недвижим имот, 

за срок от десет години . 

 Цената за отдаване на помещение за смесен магазин е в размер на 1,29 (един лев и 

двадесет и девет стотинки) на кв.м. без ДДС, съгласно Тарифа на таксите за опре-

деляне на размера на месечния наем на един квадратен метър при предоставяне на 

помещения и терени от Община Алфатар, приета с Решение №094 по протокол 

№009/20.05.2016г. на ОбС Алфатар или общата цена е в размер на 24,77 лв. на ме-

сец с включено ДДС. 

 

 ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет 

Алфатар и неговите комисии за периода 01.01.2017г- 30.06.2017г. 

 Елис Талят – От началото на месец януари до края на месец юни Общински съвет – 

Алфатар е провел 7 заседания, от които 1 извънредно заседание и 6 редовни. В съответствие с 

проведените заседания са изготвени 7 протокола и са приети 61 решения.  

       Основната дейност на ОбС се извършва в постоянните комисии. Становищата и 

предложенията на комисиите към Общински съвет подпомагат в последствие вземането на 

законосъобразни и целесъобразни решения на заседанията на ОбС. Присъствието на 

общинските съветници на заседание на ОбС е много добро, както и тяхната работа на 

постоянните комисии и сесии.  

 

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

 Радка Желева – Допада ми отчета по начина по който е направен. По ясен е и ще 

подкрепя този отчет. 

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.  

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – 

Приемаме. 
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             Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, 

вероизповедание, културно-историческо наследство – 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 общинска администрация, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 268 

  

 1.Приема отчет за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за 

периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г. 

 

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: Даване на съгласие за учебната 2017/2018 

година учебните занятия на учениците от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата 

на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково. 

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

Община Алфатар. 

 Янка Господинова - След проведени разговори с експерти от РУО – Силистра, общинска 

администрация и ръководството на началното училище се стигна до заключението, че 

целодневната организация на учениците от НУ „Отец Паисий” с. Алеково може да се осъществи 

в сградата на НЧ „Пробуда – 1910”, с. Алеково, тъй като там е извършен основен ремонт на 

покрива и на помещенията, намиращи се на втория етаж. Отоплението ще се осъществява с 

печки на твърдо гориво, а също така и условията за осъществяване на учебния процес са по-

добри. Внесохме тази докладна защото получихме писмо от началника на РЗИ-Силистра д-р 

Начева, с което ни уведомява,  че е необходимо решение на ОбС, учебните занятия на учениците 

от НУ „Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково. 

 

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

            Минка Стоянова – Друг вариант няма. 

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

заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите – Даваме 

съгласие. 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – Съгласни сме. 

  

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

администрация и Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 269 

  

 1.Дава съгласие за учебната 2017/2018 година учебните занятия на учениците от НУ 

„Отец Паисий”, с. Алеково да се водят в сградата на НЧ „Пробуда – 1910” с. Алеково, с адрес с. 

Алеково, община Алфатар, обл. Силистра, ул. Алеко Константинов 45. 
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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:  Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 Елис Талят – Давам думата на г-н Теодор Крумов. 

 Теодор Крумов – Тук съм по казуса със с.Кутловица. Попаднах в сайта на общината за 

отказ от собственост от минал мандат. Интересуват ме само два имота. От 4 години ходене по 

мъките.  

            Радка Желева – Тогава ОбС прие решение Общината да се откаже от собственост, за да 

могат хората да си изкарат нотариални актове. 

 Красимира Колева – Решенията за отказ не са доведени до край, за това е този хаос. Ще 

внесем докладна на следващо заседание. 

Радка Желева – Има разминаване на пътните знаци и маркировката до градската чешма 

на Алфатар. Така поставени пътни знаци може да стане инцидент. 

Иван Василков – Ставали са инциденти там и няма предприети мерки. 

Желяна Донева – Това е по проект от 2009г. За съжаление от КАТ го приеха без 

забележки. Има устойчивост на проекта 5г. В деня на приемателната комисия голяма част от 

знаците липсваха. Някой алфатарец беше направил шега, знаците бяха обърнати, а други 

откачени. И се наложи да ги възстановяваме. Може да направим комисия. 

Янка Господинова –  Предложението да не излиза от Общината. Нашите полицаи да 

напишат препоръки. 

Радка Желева – Сигурно има някаква възможност да се прегледа пътната маркировка 

във връзка с недопускане на пътно транспортни произшествия. Ще го оформя като 

предложение. 

Янка Господинова –  Може да кандидатстваме в кампания 2018 по „Красива България” 

по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип". Допустими проектни 

предложения по мярката са СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, 

или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип. 

Съфинансиране на кандидата – най-малко 30% от общия бюджет на проектното предложение. 

Идеята ни е да направим център за настаняване на хора с психични разстройства за 15 пациента 

и 13,6 работни места. На делегиран бюджет. Необходимо е да променим статута на сградата – 

общежитие намиращо се на ул.“Христо Ботев“№3. 

Радка Желева – Мисля, че не трябва да се изпуска тази възможност. 

Иван Василков – Да кандидатстваме и за стадиона по проект. Много пари отиват за 

поддръжка.  

           Янка Господинова – На пролет ще обърна внимание на стадиона. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 14:30  часа. 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:   /П/ 

            /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

                                 Протоколист:     /П/ 

                                                                                                  /Живка Банкова/ 

 


