
 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail: obc_alfa@abv.bg 

 

ПОКАНА 

№ 08 
 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински 

съвет Алфатар на 30.07.2014 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на ОбС 

Алфатар. 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Приемане отчета за работата и дейността на ОбС Алфатар и комисиите към него за 

периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.  

    Докладва: председател ОбС – Златка Питакова. 

2. Докладна записка относно отчет за работата на общинска администрация по изпълнение 

на решенията на ОБС – Алфатар за месеците април – юни 2014 г. 

    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

3. Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Кмета на Община Алфатар за второто тримесечие на 2014г. 

Докладва: кмета на Община Алфатар. 

4. Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в 

страната на Председателя на Общински съвет  за второто тримесечие на 2014г. 

    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

5. Докладна записка относно предоставяне за безвъзмездно управление на  юридически 

лица на бюджетна издръжка, част от имот публична общинска собственост за осъществяване на 

читалищната дейност. 

    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

6. Докладна записка относно  предоставяне за безвъзмездно управление на  юридически 

лица на бюджетна издръжка, част от имот публична общинска собственост за осъществяване на 

читалищната дейност. 

    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

7. Докладна записка относно определяне на средищни училища за учебната 2014/2015 

година.    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

8. Докладна записка относно утвърждаване съществуването на маломерни самостоятелни 

паралелки, паралелки с минимален брой на учениците под 10 ученици и маломерни слети 

паралелки в учебните заведения на Община Алфатар. 

    Докладва: кмета на Община Алфатар. 

9. Докладна записка относно избор на временна комисия за удостояване с отличия на 

граждани по случай 40г. от обявяването на Алфатар  за град. 

                                     Докладва: председател ОбС – Златка Питакова. 

         10.Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

В съответствие с чл. 36. т. 1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на 

Общинския съвет. 

ЗАСЕДАНИЯ на ПК: 

В заседателна зала на общински съвет гр. Алфатар на 25.07.2014 г., както следва: 
”Бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление” -           16,00 ч. 

”Общинска собственост, УТ, пътна и селищна мрежа, благоустройство” -16,30 ч. 

“Образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание” – 17,00 ч. 

”Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост” –       17,30 ч. 

„Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”. 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /Златка Питакова/ 

mailto:obc_alfa@abv.bg

