
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 

Тел. 086 811 634 

 

 

ПЛАН 
 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР 

ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014 г. 
 

 

м. юли 
1. Отчет за дейността на ОбС Алфатар за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. 

Внася: председателя на ОбС Алфатар. 

2. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на 

Председателя на ОбС - Алфатар за второто тримесечие на 2014 г. 

3. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на Кмета 

на Община Алфатар за второто тримесечие на 2014 г. 

4. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар за м. април – м. юни на 2014 г. 

5. Утвърждаване съществуването на маломерни самостоятелни паралелки с 

минимален брой на учениците и слети паралелки в учебните заведения на 

Община Алфатар. 

6. Определяне на списъка на средищни училища в община Алфатар. 

 

Внася: кмета на община Алфатар. 
 

Заседание: 25.07.2014 г. 

 

 

м. август 
 

1. Готовността на учебните заведения за учебната 2014/2015 година. 

2. Приемане на отчет по Наредба № 1 за опазване на обществения ред, 

поддържане чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на 

територията на Община Алфатар. 

 

Внася: кмета на община Алфатар. 
 

Заседание: 29.08.2014 г. 

 

 

 

 

 



м. септември 
 

1. Отчет за касово изпълнение бюджета на общината и сметките за средства 

от  ЕС за първото полугодие на 2014 г.  

 

Внася: кмета на община Алфатар. 

Заседание: 26.09.2014 г. 
 

м. октомври 
 

1. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на 

председателя на ОбС – Алфатар за третото тримесечие на 2014 г. 

2. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на кмета 

на Община – Алфатар за третото тримесечие на 2014 г. 

3. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар за м. юли – м. септември на 2014 г. 

4. Приемане на годишен план за сеч на гори през 2015  г. 

Внася: кмета на община Алфатар. 
 

Заседание: 31.10.2014 г. 

 
 

м. ноември 
 

1. Актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар. 

2. Актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Алфатар. 

Внася: кмета на община Алфатар. 
 

Заседание: 28.11.2014 г. 

 

 

м. декември 
 

1. План за работа на Общински съвет – Алфатар за първото шестмесечие на 

2015 г. 

Внася: председателя на ОбС Алфатар. 

2. Актуализация на бюджета на Община Алфатар към 31.12.2014 г. 

3. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – м. декември 

2014 г.” 

4. Приема отчета за приходите и разходите от такса “Битови отпадъци” към 

м. декември 2014 г. и План-сметката за 2015 г. на община Алфатар. 

5. Актуализация на тарифата, с която се определя първоначалната наемна 

цена на 1 кв.м. за помещенията и прилежащите им терени, земите от общинския 

поземлен фонд и земите в строителни граници, съобразно вида на извършваната 

дейност. 

6. Приемане календар за културно – историческите събития и прояви през 

2015 година. 



7. Докладна записка относно „Приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Алфатар през 2015 година”. 

8. Докладна записка относно Отчет Чл. 4 от Наредба за стопанисване, 

управление и спазване на договорни задължения, на земеделски имоти от 

общински фонд „Мери и пасища”. 
 

Внася: кмета на община Алфатар. 
 

Заседание: 26.12.2014 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.64 ал.2 от П Р А В И Л Н И К А 

ЗАОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С ОБЩИНСКАТА ДМИНИСТРАЦИЯ , предлагам ОбС да приеме План за работата на 

Общински съвет – Алфатар за второто шестмесечие на 2014 година. 
 

Председател на ОбС – Алфатар 

/Златка Питакова/ 


