ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6, тел. 086 811 634
e-mail: obs.alfatar@abv.bg
ПРОТОКОЛ №041
от 28.09.2018г.
Днес, 28.09.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Алфатар се
проведе редовно заседание на Общински съвет Алфатар.
На заседанието присъстваха 9 общински съветници: Елис Талят, Живка Великова,
Иван Василков, Ивелина Вълева, Минка Стоянова, Иван Иванов, Тюркян Мехмед, Сезгин Али,
Петранка Славова. Отсъства: Радка Желева.
От общинска администрация гр.Алфатар присъстваха: г-жа Янка Господинова - кмет
на община Алфатар и Живка Банкова – секретар на община Алфатар.
Г-жа Елис Талят – Председател на Общински съвет Алфатар приветства всички
присъстващи: Уважаеми колеги общински съветници, Уважаема г-жо Господинова, уважаеми
гости, 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 №40/21.09.2018г. съм свикала
днешното заседание.
Елис Талят – 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. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за периода
01.01.2018 – 30.06.2018г.
2. План за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието октомври – ноември –
декември на 2018 г.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Елис Талят – Гласуване на дневния ред.
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
Елис Талят
за
Тюркян Мехмед
за
Живка Великова
за
Радка Желева
отсъства
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 № 362
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.АЛФАТАР ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за периода
01.01.2018 – 30.06.2018г.
2. План за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието октомври – ноември –
декември на 2018 г.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Елис Талят -Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред.
ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии
за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.
Елис Талят – Представям на Вашето внимание Отчет за дейността на ОбС за първото
шестмесечие на 2018г. Като за периода са проведени 7 заседания и са приети 57 решения, които са
качени на интернет страницата на общината. Основната дейност се извършва в постоянните
комисии, където се обсъждат предложените проекти за решения, както и депозирани в деловодството
на Общински съвет писма, заявления и жалби на граждани.
Становищата и предложенията на комисиите към Общински съвет подпомагат в последствие
вземането на законосъобразни и целесъобразни решения на заседанията на Общински съвет. Дейността на
съвета, като орган на местното самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република
България и действащото законодателство.

Елис Талят – Давам думата за изказвания, мнения, въпроси и становища.
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, 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 общинската администрация, предлагам ОбС Алфатар да вземе следното:

РЕШЕНИЕ №363
1. Приема Отчет за работата и дейността на ОбС - Алфатар и комисиите към него за
периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
Елис Талят
за
Тюркян Мехмед
за
Живка Великова
за
Радка Желева
отсъства
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 да преминем към втора точка от дневния ред.
ТОЧКА ВТОРА: План за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието октомври –
ноември – декември на 2018 г.
Елис Талят –Този план за работа за следващото тримесечие на 2018г. на Общински
съвет Алфатар е разгледан на заседание на постоянните комисии. В него са включени основни
задачи и предложения от текущ порядък, като могат да се включват и допълнителни въпроси и
предложения. Давам думата за предложения, въпроси и становища.
Петранка Славова – председател на ПК по общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена
реформа и земеделие - За.
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Минка Стоянова – председател на ПК по образование, култура, туризъм,
вероизповедание, културно-историческо наследство – За.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Алфатар, предлагам Общински съвет –Алфатар да вземе следното:
РЕШЕНИЕ № 364
1. Приема План за работата на Общински съвет – Алфатар за октомври – ноември –
декември на 2018 г.
ГЛАСУВАНЕ: „за” – 10 „против” – 0 „въздържали се” – 0
Елис Талят
за
Тюркян Мехмед
за
Живка Великова
за
Радка Желева
отсъства
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: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 10:30 часа.
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