
 
           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ №042 

от 31.10.2018г. 

Днес, 31.10.2018г. 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 - Мустафа, 

Живка Великова, Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Иван Иванов, 

Тюркян Ахмед, Сезгин  Али, Петранка Славова, Радка Желева, Йорданка Борисова. 

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

– зам.кмет на Община Алфатар, Живка Банкова – секретар на Община Алфатар, 

Красимира Колева- Славова – Директор „СА”, Павлина Друмева – Директор „АПОФ”, 

Иван Захариев – кмет на с.Алеково и Симеон Иванов – кметски наместник на 

с.Кутловица. 

 Г-жа Елис Талят-Мустафа – Председател на Общински съвет Алфатар 

приветства всички присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-

жо Донева, уважаеми кметове, добре дошли на днешното, редовно заседание на ОбС 

Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е редовно и ОбС може да взема 

законни решения. Откривам заседанието на Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №41/24.10.2018г. съм свикала 

днешното заседание. 

 

           Елис Талят -Мустафа –  Всички имате материали и проекта на дневния ред. 

Докладните са разгледани на заседание на постоянните комисии. Колеги, имате ли 

предложения относно дневния ред? Няма. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

2. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на обществен превоз на 

пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за 

земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 

имотите, за ползване под наем от съответен ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, през стопанската 

2018-2019г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

''Нетуоркс – България'' ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар. 

Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

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



Елис Талят –Мустафа – Гласуване на дневния ред. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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 № 365 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

2. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на обществен превоз на 

пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема от квотата на Община 

Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за 

земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 

имотите, за ползване под наем от съответен ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, през стопанската 

2018-2019г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

''Нетуоркс – България'' ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар. 

Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

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

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

  

ТОЧКА ПЪРВА: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Алфатар. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата на г-жа Желяна Донева – зам.кмет на 

Община Алфатар. 

Желяна Донева – Във връзка с настъпилите нормативни промени изготвихме и 

предлагаме на Вашето внимание проект на нова Наредба за реда и условията за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Алфатар. С новата 

наредба целим привеждане в съответствие с нормативната уредба  на всички 

животновъдни обекти на територията на общината, в които се отглеждат 

селскостопански животни за лични нужди, както за съществуващите обекти, 

регистрирани по чл.137 от ЗВМД, така и за тези, на които им предстои регистрация до 

края на 2018г. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  



          Живка Великова – Наредбата беше качена на сайта на общината, имало е и 

обществено обсъждане. Малките животновъди ще бъдат засегнати. Да се сложи 

наредбата по кметствата. 

          Сезгин Али – Нищо не можем да направим. Това са законите. От самите 

животновъди зависи вече. 

          Радка Желева – Да се направи по-голяма разгласа. Собствениците да се 

запознаят с наредбата и да се спазва. Да знаят и какви са санкциите. Няма да се намали 

напрежението, но поне да са запознати хората. Защото не всеки влиза в сайта на 

общината да чете публикациите. 

         Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие – Становището на комисията е „За”. 

 

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133, ал.1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, предлагам на Общински съвет – Алфатар, да вземе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 366 

1. Отменя Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията 

на Община Алфатар, приета с Решение №421/22.12.2014г. по протокол 

№51/22.12.2014г. на Общински съвет Алфатар. 

2. Приема Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Алфатар. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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-Мустафа – Колеги да преминем към втора точка от дневния ред. 

      ТОЧКА ВТОРА: Откриване на процедура за разпределение и възлагане на 

обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема от квотата на 

Община Алфатар. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата на г-жа Желяна Донева – зам.кмет на 

Община Алфатар. 

            Желяна Донева – Спешната мярка се предприема за срок от шест месеца, в 

който трябва да се проведе процедура по възлагане по реда на Наредба №2 от 

15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Към настоящия момент 

има сключени 2 бр. договори с „Ема Аутотранс” ООД за обществен превоз на пътници 

по автобусни линии от 25.09.2018г. по линия Силистра-Алфатар-Силистра и Алфатар-

Силистра. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

            Живка Великова – Правя предложение за допълнение към т.5 от решението да 

бъдат включени двама общински съветници от ОбС – Алфатар – Петранка Славова и 

Сезгин Али. 

            Елис Талят-Мустафа – Колеги, имаме предложение за гласуване от г-жа Ж. 

Великова за допълнение към проекта за решение в точка 5 за включването на 

Петранка Димитрова Славова – председател на постоянна комисия по „Общинска 



собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, 

стопански дейности, поземлена реформа и земеделие” и Сезгин Ибрям Али – член на 

постоянна комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и 

земеделие”. 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0      „въздържали се” – 1 

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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  Въздържал се   

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

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 – Становището на комисията е „За”. 

 

          На основание чл.21, чл.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за 

автомобилните превози и чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 367 

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии от 

утвърдената областна транспортна схеми от квотата на Община Алфатар, по 

„обособени позиции”, съгласно списък – Приложение №1, по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

2. Във връзка с изискването на чл.113, ал.1 от ЗОП, определя срок на договора/ите 

с избрания/те изпълнител/и от 1 (една) година. 

3. В съответствие с чл.2 от Наредба №2 и чл.10, ал.1 от ЗОП в процедурата могат 

да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността, и други 

документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и 

приложимите подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП. 

4. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите 

функции  относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител/и по 

процедурата на кмета на Община Алфатар, като го оправомощава да 

предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по 

провеждането й по реда на ЗОП. 

5. Определя в състава на комисията по провеждане на процедурата да бъдат 

включени 2 (двама) общински съветници от Общински съвет – Алфатар: 

1. Петранка  Димитрова Славова – председател на постоянна комисия по 

„Общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, 

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”. 

2. Сезгин Ибрям Али – член на постоянна комисия по „Общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, 

стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”. 



6. Възлага на кмета на Община Алфатар, в рамките на предоставените му от ЗОП 

правомощия, да издаде решение за откриване на процедурата по реда на чл.22, 

ал.1, т.1 от същия, чрез процедура по пряко договаряне. 

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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: Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за 

земеразделяне, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, за 

ползване под наем от съответен ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, през стопанската 2018-2019г. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата на г-жа Желяна Донева – зам.кмет на 

Община Алфатар. 

            Желяна Донева – През месец август започна да се изготвя споразумение между 

собствениците и ползвателите на земеделски земи по землища на общината за 

разпределение на масивите за ползване на земеделска земя по землища на общината. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

            Живка Великова – Пътищата трябва да се трасират и изчистят до следващата 

стопанска година. Сега е заварено положение, защото споразуменията са почти готови.  

            Радка Желева – Аз съм „За” трасиране. Как на практика ще се определи кои ще 

бъдат трасирани? Трябва да е за всички населени места. Ако е 10лв. на точка, би могло 

наема за 1 декар да стигне за 4 точки. Ако не се започне, няма как да се получи. 

            Живка Великова – Повечето са прави пътища. Всеки земеделец може да окаже 

съдействие. На картата се виждат пътищата дали могат да се трасират на етапи.                      

Красимира Колева – Славова -  Проблема е субективен. Трябва да се огледат 

пътищата и да се впишат в решението.      

            Иван Василков – По този начин са потърпевши хората. До година пак ще се 

говори по този проблем. Запомнете ми думата. 

             Живка Великова – Правя предложение за допълнение към проекта за решение 

като се добави точка 4 – Със средствата от събрания наем на полски пътища да се 

извърши поетапно трасиране и идентификация на полските пътища, за които е 

необходимо.  

             Елис Талят-Мустафа – Имаме предложение от г-жа Ж. Великова за 

допълнение към проекта за решение да се добави като точка 4 – Със средствата от 

събрания наем на полски пътища да се извърши поетапно трасиране и идентификация 

на полските пътища, за които е необходимо.  

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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 – председател на ПК по общинска собственост, устройство 

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

поземлена реформа и земеделие – Становището на комисията е „Приема”. 

 

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  предлагам Общински 

съвет – Алфатар да вземе следното: 

РЕШЕНИЕ № 368 

 

1. Дава съгласие кметът на общината да издаде заповед за предоставяне под наем 

на имотите – полски пътища на Община Алфатар, проектираните в плана за 

земеразделяне по землища на общината, които не са необходими за осигуряване 

на пътен достъп до имотите и да сключи договори със земеделските стопани, 

юридически лица и еднолични търговци, в чиито масиви попадат полските 

пътища, съгласно заповед на Директора на ОД „Земеделие” по чл.37в, ал.4 от 

ЗСПЗЗ за разпределението на масивите за ползване, и при подадено заявление с 

искане за ползване на имотите под наем за земеделско производство през 

стопанската 2018-2019г. или когато ползват на правно основание имоти, с които 

граничат, но за населеното място няма постигнато споразумение. 

2. Договорите за ползване под наем на общинските имоти с НТП „Полски пътища” 

да се сключат след заплащане на наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева 

на декар за всички землища на общината. 

3. В договорите за наем да се запише условието, че ползвателят на който са 

предоставени полски пътища е длъжен да осигурява достъп до имотите, 

декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска 

година. 

4. Със средствата от събрания наем на полски пътища да се извърши поетапно 

трасиране и идентификация на полските пътища, за които е необходимо.  

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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 ЧЕТВЪРТА: Одобряване проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен оптичен кабел за електронни 

съобщения за нуждите на ''Нетуоркс – България'' ЕООД. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата на г-жа Желяна Донева – зам.кмет на 

Община Алфатар. 

            Желяна Донева – Изготвеният ПУП – Парцеларен план бе публикуван в ДВ на 

24.07.2018г. В едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник, в Община 

Алфатар не са постъпили писмени възражения, предложения и искания по изготвения 

план. 

Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

            Иван Василков – Лично аз съм вкарвал в ред километри полски пътища, които 

са били разрушени. Всичко е въпрос на съвест. Едно такова движение и земеделците ще 

навлязат в чужди имоти. Нямам нищо против да си работят, но да си спазват правилата, 

които са за всички. Одобряваме нещо, което вече действа. 



             Радка Желева – Те трябва да имат инвеститорски контрол. 

             Живка Великова – Аз съм „За” и с препоръка да се следи от комисията към 

Община Алфатар за изпълнението за трасето. 

             Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, 

устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански 

дейности, поземлена реформа и земеделие – Становището на комисията е 

„Съгласни”.  

 

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното: 

 

                              РЕШЕНИЕ № 369 

  

               Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на 

„Нетуоркс – България” ЕООД, преминаващ през следните имоти на неурбанизирана 

територия по КК на гр. Алфатар: ПИ №00415.25.500, №00415.25.501, №00415.25.502, 

№00415.26.502, №00415.41.505, №00415.42.503, №00415.52.501, №00415.53.400, 

№00415.53.402, №00415.53.403, №00415.53.500, №00415.59.500, с възложител: 

„Нетуоркс – България” ЕООД, с управител: Свилен Руменов Максимов, чрез 

упълномощен представител Красимир Иванов Цонев, пълномощно с 

рег.№115/10.01.2018год. 

 

               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 общинска администрация по чл.5, ал.5 

от ЗУТ. 

 

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

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка 

на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар. 

      Елис Талят-Мустафа - На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси, приета от Министерски съвет. Всеки Общински съвет в срок до 

5 ноември 2018г. трябва да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението 

й.  Предвидени са нови функции на Общинския съвет и неговия председател и на 

постоянната комисия и нейния председател по изпълнение на закона и наредбата. 

Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за имущество и интереси 

и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка, съхраняване и 

унищожаване. Вътрешните правила са разработени от юрист. 

         Елис Талят-Мустафа - Давам думата за въпроси, изказвания, предложения и 

становища по докладната.  

          Радка Желева – Имаме изисквания да се подават декларации. 

          Живка Великова – Във всички ОбС има такива комисии. 



          Иван Василков – Ние сме отговорни, но не сме толкова вещи. Каква тежест има 

тази комисия? 

          Елис Талят-Мустафа – Членовете на комисията трябва да попълнят декларации, 

че ще спазват Закона за защита на личните данни във връзка с достъпа им до 

декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – Алфатар, както и 

че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми 

известни при изпълнение на служебните им задължения. 

           Иван Василков – За тези три години от мандата осъдиха и жена ми и мен – не 

пряко. Защо в процедурите за обществените поръчки не участват общински съветници? 

По сериозните теми никой не ни търси. Аз ще се въздържа от гласуване. 

            Радка Желева – В предни мандати съветници са участвали в процедури за 

обществени поръчки. Тази комисия още от начало трябваше да се обособи 

самостоятелно.  

           Елис Талят-Мустафа – С решение на ОбС комисията може да се обособи 

самостоятелно, също така и състава на комисията може да бъде променен. 

           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 – Становището на комисията е „Приема”. 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,  предлагам Общински 

съвет - Алфатар да вземе следното: 
РЕШЕНИЕ № 370 

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Алфатар, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна 

част от него. 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0      „въздържали се” – 1 

Елис Талят за Тюркян Ахмед 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  за   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 

 

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

Иван Василков - До бар „Чедита” има паркинг, но на собственика колата му е 

паркирана на улицата и точно на завоя, а там има и пешеходци. Да се вземе някакво 

решение. 

Радка Желева – Заедно с полицията да се постави въпроса. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:00 часа. 

                                                                         

 


