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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 №014 

от 30.09.2016г. 

 

 Днес, 30.09.2016г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе 

извънредно заседание на Общински съвет Алфатар. 

 На заседанието присъстваха 9 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова, Иван 

Василков,  Минка Стоянова,  Радка Желева, Иван Иванов, Тюркян Мехмед, Сезгин  Али, Петранка 

Славова.  

 Отсъства: Ивелина Вълева. 

 От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова – кмет на 

Община Алфатар, г-жа Желяна Донева – заместник-кмет на община Алфатар, кметове и кметски 

наместници. 

 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, добре дошли на днешното извънредно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №13 е свикано извънредно заседание 

/присъстват 9 общински съветници/ и ОбС може да взема законни решения. Откривам 

извънредното заседание на Общински съвет Алфатар. 

 

 Елис Талят – На заседание на ПК е разгледан проект на дневен ред и докладната. Да 

гласуваме дневния ред.  

            Янка Господинова – Има промяна в докладната, допуснали сме техническа грешка в „от км 

0+000 до км 5+000” става „от км 0+000 до км 13+500”. 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка относно предложение до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за включване на  път ІІІ-7001 Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново 

от км 0+000 до км 13+500 в списъка на общинските пътища на Община Алфатар. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева отсъства  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка относно предложение до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за включване на  път ІІІ-7001 Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново 

от км 0+000 до км 13+500 в списъка на общинските пътища на Община Алфатар. 

 

2. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

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

 

 ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка относно предложение до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството за включване на  път ІІІ-7001 Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново 

от км 0+000 до км 13+500 в списъка на общинските пътища на Община Алфатар. 

 

             Елис Талят – Давам думата на вносителя г-жа Я. Господинова кмет на Община Алфатар. 

 

 Янка Господинова – Имаме възможност в момента да направим следното: Пътя от 

Алфатар до Кайнарджа  е под шапката на Агенция пътна инфраструктура, поддръжката е изцяло на 

Областно пътно управление. Има  възможност двете общини да поискаме от министъра на 

регионалното развитие и благоустройство да премине към нашите общини. Идеята е да се вземе 

пътя от км 0+000 до км 13+500, да стане от ІІІ класен ІV класен и с европейски средства да 

направим цялостен ремонт. За целта трябва да внесем докладна в ОбС и до 5 октомври да изпратим 

документите в МРРБ. 

 

            Елис Талят – Давам думата за въпроси, мнения и на председателите на постоянните 

комисии да изкажат становища. 

 

 Радка Желева – Какви ще ни бъдат възможностите за зимно поддържане. Там е най-

тежкия участък. 

 

 Янка  Господинова – Ще ни бъдат осигурени средства. 

 

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

вероизповедание, културно-историческо наследство – За.  

Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на 

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

реформа и земеделие – 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 – Аз 

съм за. 

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

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.4 от 

закона за пътищата, Общински съвет Алфатар взе следното:  

Р Е Ш Е Н И Е № 144 

1. Предлага на Министър на регионалното развитие и благоустройство да внесе проект за 

решение на Министерски съвет, с което да бъде извършена промяна, изразяваща се във включване 

на път ІІІ-7001 Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново от км 0+000 до км 13+500 в списъка на 

общинските пътища. 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да изпрати до Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството настоящото решение, комплектовано с всички необходими документи.  
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ГЛАСУВАНЕ: „за” – 9 „против” – 0 „въздържали се” – 0 

Елис Талят за Сезгин Али  за 

 Живка Великова за  Тюркян Мехмед за 

 Ивелина Вълева отсъства  Радка Желева за 

 Иван Василков за  Минка Стоянова за 

 Петранка Славова за  Иван Иванов за 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. 

 

 ТОЧКА ВТОРА: Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

  

 Елис Талят – В деловодството на Общински съвет Алфатар няма постъпили  въпроси и 

заявления. 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 17:45  часа. 

      

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: …………. 

           /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

Протоколист: ………... 

 /Диана Иванова/ 


