
 
           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 
ПРОТОКОЛ №044 

от 06.12.2018г. 

 

Днес, 06.12.2018г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

Алфатар се проведе извънредно 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: Янка Господинова – кмет на 

община Алфатар, г-жа Желяна Донева – зам.кмет на Община Алфатар, Павлина 

Друмева – Директор „АПОФ”. 

 

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

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

Господинова, добре дошли на днешното, извънредно заседание на ОбС Алфатар.  

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, ОбС може да взема законни решения. 

Откривам заседанието на Общински съвет Алфатар. 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и покана №458/05.12.2018г. съм 

свикала днешното заседание. 

 

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

предложения относно дневния ред? 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 № 377 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

1. Даване съгласие Община Алфатар да разкрие социална услуга – държавно 

делегирана дейност – ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

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

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

ТОЧКА ПЪРВА: Даване съгласие Община Алфатар да разкрие социална услуга – 

държавно делегирана дейност – ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства. 



Елис Талят-Мустафа - Давам думата на вносителя на докладната г-жа Янка 

Господинова – кмет на Община Алфатар. 

               Янка Господинова – Трябва да вземем решение, за да бъде финализиран 

проекта, относно разкриване на държавно делегирана дейност – Център за настаняване 

от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства в гр. Алфатар от 01.01.2019г. 

Всичко е по изискванията. Приемателната комисия няма забележки. 

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

становища по докладната.  

            Минка Стоянова – ЦНСТ ще има ли ограда? 

            Янка Господинова – Ще има ограда, висока 1 метър. Ще се направи на пролет. 

            Радка Желева – Запозната съм с нещата. Навремето бяхме направили ремонт на 

покрива. Сградата е в добро състояние. Имам доверие на фирмата направила ремонта, и 

че са изпълнили изискванията ни. Какъв ще е персонала и как ще стане приема? За там 

не са ли нужни медицински лица и такива на ръководни длъжности,  като директор, 

домакин, готвач? 

               Янка Господинова – Персонала ще се състои от 13 души. Няма изискване да са 

медецински лица. Ако пациента стане агресивен или има промяна в поведението му се 

вика личния лекар. На този етап не мога да кажа дали има нужда от ръководни 

длъжности и колко да са. 

            Радка Желева – А бюджета? 

            Янка Господинова – Не поемаме ние бюджета. Ще стане поетапно. Първо 

сградата ще се обзавежда с нови легла и мебели, после ще се купуват кухненски 

принадлежности и други. В процес на работа ще преценим какво да правим с храната, 

дали да се готви на място или не. Според Социалното министерство издръжката ще е 

достатъчна .  

           Живка Великова – Във връзка с оградата, не може ли училището да си ползва 

другия вход? 

           Минка Стоянова – Не съм съгласна. Този вход е само за мпс. Главен вход на 

училището е срещу ЦНСТ. 

           Ивелина Миткова – Подкрепям проекта. Ще се отворят и нови работни места за 

жителите. 

           Иван Василков – Моето становище е положително щом недоразуменията 

относно входовете и оградите са изчистени. 

           Янка Господинова – Остава да направим дупка в стената за главния вход. 

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

трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на 

гражданите – Становището на комисията е „Дава съгласие” 

 

           На основание чл.21, ал.1, т.3, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1,т.2 от 

Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.4,а,гг и чл.36в, ал.1,т.1, предложение 

първо, ал.2,ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следното 

РЕШЕНИЕ № 378 

 

1. Дава съгласие в Община Алфатар да се разкрие „Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с психични разстройства”, акто делегирана от 



държавата дейност, намиращ се на адрес: гр.Алфатар, ул.”Христо Ботев” 3, 

считано от 01.01.2019 година. 

 

2. Капацитет на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства – 15 потребителя. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Алфатар да извърши всички последващи 

действия, по разкриване и предоставяне на социалната услуга. 
 

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 ВТОРА: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11:55  часа. 

 

 

 

 

 


