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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 №026 

от 30.08.2017г. 

 Днес, 30.08.2017г. 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, 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 Павлина Друмева – директор на Дирекция „АПОФ“, г-жа Стефка 

Жекова – Секретар на Община Алфатар, кметове и кметски наместници. Гости: Янка Ваникова- 

директор на ОУ „Христо Ботев“ и Юлиян Драгнев – директор на НУ „Отец Паисий“.  
 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 №25/23.08.2017г. съм свикала 

днешното заседание. 

Елис Талят – Докладните записки по дневния ред са разгледани на заседание на 

постоянните комисии. Да гласуваме проект на дневен ред. 

 

 

ПРОЕКТ НА 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 средст-

вата 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. 
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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. 

 

РЕШЕНИЕ № 253 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР 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 средст-

вата 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. 

 

  

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

  

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

27.01.2017г. на Общински съвет Алфатар. 

 

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

Община Алфатар. 

 Янка Господинова – 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, тъй като същото е със статут на защитено под №83 от Списъка на защитените 

училища в Република България, приет с Решение №999/18.11.2016 г. на Министерския съвет, 

поради което взетото Решение №185 от 27.01.2017 г., Протокол №018 от 27.01.2017г. на 

Общински съвет Алфатар не може да бъде изпълнено. Не са гарантирани средствата за 

оптимизация на училищната мрежа в ОУ „Христо Ботев“. НУ „Отец Паисий“ няма да бъде 

закрито тази година. 

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Янка Ваникова – Подкрепям да не се закрива училището. 

Юлиян Драгнев – До месец октомври НУ „Отец Паисий“ ще бъде защитено. Намалили 

сме разходите почти до нула. От 5 щата закриваме 3. 
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Иван Василков – Тези средства , които ще бъдат отпуснати къде ще бъдат насочени? 

Стефка Жекова – МОН не разрешава закриването на НУ „Отец Паисий“ и Програмата 

не е разглеждана. Средствата щяха да бъдат насочени към ОУ „Христо Ботев“. Тази година 

кандидатствахме по Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Алфатар за 

учебната 2017/2018 година. Модулът включваше финансирането на Общински програми за 

оптимизация, включващи мерки за преструктуриране (закриване/преобразуване) на училища 

и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община чрез 

преструктуриране и се финансират дейности за ремонт на училища, с приоритет на средищните 

училища, подобряване на материално-техническото оборудване с приоритет за средищните 

училища; създаване на условия за столово хранене; закупуване на училищен автобус за 

осигуряване на транспорт на пътуващите ученици; разходи за неразплатени задължения на 

закритото/преобразуваното училище и комуникационни разходи.  

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За. 

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. 

  

 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, предлагам Общински съвет Алфатар 

да вземе следните: 

 

РЕШЕНИЕ № 254 

 

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

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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

 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. 

 

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

Община Алфатар. 
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Янка Господинова - Съгласно разпоредбите на чл.3 от ПМС 128 на МС Списъкът на 

средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на 

кмета на общината след решение на общинския съвет. За средищно училище се определя 

държавно или общинско училище начално, основно, обединено или средно училище, в което се 

обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в 

които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. По информация, 

предоставена от директора за учебната 2017/2018 година в НУ „Отец Паисий” с. Алеково са 

записани общо 10 ученици, от които 1 уч. от с.Алеково и 9 уч. от с.Бистра. НУ „Отец Паисий” с. 

Алеково, се явява най-близкото населено място, на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа, осигуряващо задължителна училищна подготовка. 

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство–За 

 

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. 

 

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, предлагам 

Общински съвет Алфатар да вземе 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

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

в НУ „Отец Паисий”, с. Алеково, за учебната 2017/2018 г.  

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

на Община Алфатар. 

 Янка Господинова - В деловодството на общинска администрация Алфатар е 

входирано искане, с наш вх. №1457/03.08.2017 г. от директора на НУ „Отец Паисий”, с. 

Алеково. Искането е за разрешение за формиране на маломерна самостоятелна паралелка от 

два класа, с общ брой на учениците – 10 ученици за учебната 2017/2018 година. 

            Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 
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Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, спорт, туризъм, ве-

роизповедание, културно-историческо наследство–За 

Живка Великова – председател на ПК по бюджет, финанси, норм.уредба, местно са-

моуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватиза-

ционен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – За. 

   

  

 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, предлагам Общински съвет Алфатар да вземе 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: 

ІІ клас – 5 ученици;  

ІІІ клас –5 ученици;  

 

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

лените 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 ІІ и ІІІ 

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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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

ЕС на Община Алфатар към 30.06.2017 г. 

 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – Предлагам на Вашето внимание касово изпълнение на бюджета и 

отчет  за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 30.06.2017 г. Ако имате въпроси  

може да ги зададете. 

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Иван Василков – На стр. 7 - Разходите за храна са в размер на 37 804 лв., за кого става 

въпрос? На същата страница има разходи за външни услуги. Какво влиза в тях? На стр.8 във 

дейностите „Вътрешен ред и сигурност“ и „Отбранително мобилизационна дейност“ - Какво 

отбраняваме? 

Павлина Друмева – Това са разходи за цялата община. По надолу са разписани по 

дейности и видове. Разходите за храна са за КЦД и ДСХ. Разходите за дейностите „Вътрешен 

ред и сигурност“ и „Отбранително мобилизационна дейност“ са за дежурните и доброволците.  
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Иван Василков – А външните услуги на стр.7? Разходите за дейност КЦД не са ли 

включени и разходите за храна на стр.9? 

Павлина Друмева – Ако беше разбито всичко по параграфи материала щеше да е 50 

страници. 

Елис Талят – По искане на предходно заседание съм ви предоставила финансови 

разходи на ОбС за първото шестмесечие на 2017 г. 

Иван Василков – Какви са тези външни разходи на ОбС? 

Павлина Друмева – Това са разходи за месечна такса мобилни данни към таблетите, 

абонаментни такси, такси за участия в семинар, поддръжка принтер, обзавеждане кабинет, 

канцеларски материали. 

Сезгин Али – Читалището в с.Бистра е с некачествен ремонт. Тавана на сцената е 

напукан, мазилката пада. Стените са пръскани все едно с вар. Фирмата не е почистила плочките. 

Водата се събира вътре в мазата. За мен ремонт за 23 000лв. не е направен качествено. 

Ана Йосифова – Ние правим козметичен ремонт. Водите минават през стената. 

Проблема е влагата. Сградата е на 70г. необходим е основен ремонт. 

Надка Гаджева – Проблема идва отвън.  Влагата пропива в основата. 

Янка Господинова – Ние сме заложили 23 000лв, а реално са изразходвани 19 000лв. 

Когато беше почти готова сградата беше боядисана и шпаклована. Две седмици по късно в 

с.Бистра сварвам  кмета и читалищния секретар да чистят. Стените охлузени, плочките в 

кухнята и входа натрошени. Имаше и счупен прозорец. 

 Радка Желева – Коментираме нещата сега при свършен факт. Имам предложение, който 

ще ползва залата да заплати предварително депозит и след това да си почистят и да им се върне 

депозита. Чрез АДО Дунав имаше възможност за пръскане срещу комари, няма ли възможност 

за пръскане на гъсеници? Не може да се влезе в гробищните паркове. Няма ли начин да се 

окоси? Бунгалата, които сложихме на пенсионерските клубове, нещо по тях ще се прави ли? 

Янка Господинова – ОДБХ не предлагат услуга за пръскане на гъсеници. На 

гробищните паркове пращахме миналата седмица  работници да окосят. На бунгалата на 

пенсионерските клубове прекарахме трифазен ток и им трябват климатици. Пред единия клуб 

смятаме да изравним пръста и да си остане естествено затревено и ако те самите решат да си 

обособят градинки.  

Елис Талят – Давам за становище. 

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 – За.  

 

На основание  чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 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, предлагам Общински съвет Алфатар да 

вземе 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/ 
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 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 Алфа-

тар, както следва: 

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

ние №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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

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

2017г. 

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

Община Алфатар. 

Янка Господинова – По време на рехабилитацията на улица „Ангел Кънчев” в гр. 

Алфатар се установи, че отводняването на улицата е уредено при изграждането ѝ през 1967 г., 

което с течение на времето се е разрушило. Това налага изграждане на отводнителен канал за 

повърхностни дъждовни води, тъй като улицата е с голям надлъжен наклон, водосбора е голям и 

се създават условия за наводняване на имотите в най-ниската точка на улицата. Необходимите 

средства за целта са в размер на 5 000лв. С цел осъществяване на независим  контрол при 

изпълнение на сключените договори по обществени поръчки с предмет: „Строително монтажни 

работи на сгради общинска собственост в Община Алфатар през 2017г. „ и  „Рехабилитация на 

улици в гр. Алфатар” са сключени договори  за координация на строителния процес – 

инвеститорски контрол. Необходимите средства за целта са в размер на 6 500лв. 

Елис Талят - Давам думата за въпроси, мнения и становище. 

Иван Василков – Отворил съм сайта за обществени поръчки. При условие, че са 

заложени за улиците 500 хил. лв и отводняване, защо искате още допълнително 5 хил. лв. за 

отводняване? 

 Желяна Донева – Не е заложено в обществената поръчка. Извършен е ремонт на 

отводнителен канал, сложена е тръба, без да се минава през частните имоти. 

            Надка Гаджева – Не беше включено и трябваше докато е тук техниката да направим 

отводняване. 

Иван Василков – В тази форма няма да го гласувам. Дефакто противоречи.  

Радка Желева – Наистина този проблем го имаше от много години. Видях полагането на 

тръбата и хубаво е станало като решение и изпълнение. 
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Иван Василков - По тази причина на улица „Никола Вапцаров” насипахте фрезован 

асфалт. Трябваше просто да запълним 3 дупки. 

Надка Гаджева – Това е грешка на фирмата. Не са знаели, че тази улица не е включена и 

са фрезовали асфалта. 

Елис Талят – Давам думата за становище. 

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.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, предлагам Общинския съвет да вземе 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 бюдже-

та 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   

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 
 

ТОЧКА ШЕСТА: Въпроси.Заявления.Изказвания и др. 

Янка Господинова – В общинска администрация постъпи заявление от Пауна Христова 

Банчева с наш вх.№1638/28.08.2017г. с което иска финансова помощ за изливане на плоча, за да 

има къде да живее. 

Иван Иванов – В окаяно състояние е тяхната къща. 

Янка Господинова – Получила е общинско жилище. 

Радка Желева – Все пак общината е дала общинско жилище. Все нещо е направено за 

това семейство. 

Минка Стоянова – Учебната година започна и проблема с транспорта остава. Дърветата 

пред домовете чия собственост са, защото има много изсъхнали? Не е ли възможно в здравната 

служба да се постави ограда? 

Янка Господинова – Относно транспорта пуснахме обществена поръчка, но  нямаше 

оферти. Ще минем на спешна мярка. Дърветата са общинска собственост. Необходимо е да се 

подаде сигнал в общинска администрация и да се предприемат мерки за изсичане на 

изсъхналите дървета.  

Симеон Иванов – Само общинско предприятие ще реши проблема с транспорта. 

Иван Захариев – В с.Алеково имаме един опасен завой с много ПТП, не е ли възможно да 

се постави светлоотразителна мантинела. 
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 12:40  часа. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:      /П/ 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 

                                                            Протоколист:      /П/ 

 /Живка Банкова/ 


