
            ПРОЕКТ 

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

Тел. 086 811 634 
 

 

ПЛАН 
 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР ЗА 

ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. 

м. януари 
 

1. Отчет за дейността на ОбС Алфатар за периода 01.07.2014г. - 31.12.2014г. 

Внася: председателя на ОбС Алфатар. 

2. Информация за състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриването 

на криминални престъпления и работата на служителите от Националната 

полиция през 2014 г. на територията на Община Алфатар. 

2. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на 

Председателя на ОбС за четвъртото тримесечие на 2014 г. 

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

на Община Алфатар за четвъртото тримесечие на 2014 г. 

4. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

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

5. Приемане на Програма за управление на имотите – общинска 

собственост в Община Алфатар през 2015 г. 
Внася: кмета на община Алфатар. 

    6. Актуализиране Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА 

И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА АЛФАТАР 

Внася: кмета на община Алфатар. 

        7. Актуализиране НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМАНА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

Внася: кмета на община Алфатар. 

        8.Приемане на бюджет 2015г. 

Заседание: 30.01.2015 г. 

м. февруари 
 

1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление за 2014 година. 

2. Приемане на отчет по изпълнение на Програма за управление на Община 

Алфатар, мандат 2011 – 2015 г. за 2014 година. 

3. Приемане на отчет по изпълнение на общински план за действие в 

изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация. 2012-2014 г. за 2014 г. 

4. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г.. 

Внася: кмета на община Алфатар. 

5. Приемане отчет за дейността на МКБППМН през 2014 година. 

    Внася: председател на МКБППМН. 

Заседание: 27.02.2015 г. 

м. март 
1. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на ОПР за 2014г. 

 

 
 



 

2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар 

за 2015 година. 

3. Приемане отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в община Алфатар през 2014г. 

4. Отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2013 – 2016 г., за 2014 г. 

5. Информация за отпаднали ученици в училищата в Община Алфатар и 

набелязани мерки за задържането им. 

6. Приемане на общински план за младежта – 2015 г. в Община Алфатар. 

    Внася: кмета на община Алфатар. 
7. Приемане отчет за дейността на Народните читалища през 2014 година. 

    Внася: председателите на ЧН. 

Заседание: 27.03.2015 г. 

м. април 
1. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на 

председателя на ОбС – Алфатар за първото тримесечие на 2015 г. 

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

на Община – Алфатар за първото тримесечие на 2015 г. 

3. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар за м. януари – м. март на 2015 г. 

4. Отчет за изразходваните средства, предоставени на читалищата в Община 

Алфатар. 

5. Приемане на отчет по изпълнение на програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета в Община Алфатар за периода 2013-

2015 година, за 2014 г. 

6. Приемане на Програма за отбелязване на месец май за „Месец на 

българския спорт” в Община Алфатар – 2015 г. 

Внася: кмета на община Алфатар. 

Заседание: 24.04.2015 г. 

м. май 
1.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. 

2.Приемане на отчет по НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР  
Внася: кмета на община Алфатар. 

Заседание: 29.05.2015 г. 

м. юни 
1. План за работата на ОбС Алфатар за второто шестмесечие на 2015 г. 

Внася: председателя на ОбС Алфатар. 

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

Внася: кмета на община Алфатар. 

Заседание: 30.06.2015 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам ОбС да приеме План за 

работата на Общински съвет – Алфатар за първото шестмесечие на 2015 година. 
 

 

 

Председател на ОбС – Алфатар 

/Златка Питакова/ 
 



 

 

 

м. юли 
 

1. Отчет за дейността на ОбС Алфатар за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. 

Внася: председателя на ОбС Алфатар. 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 

30.06.2015 г. 

3. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 

4. Одобряване на извършените разходи за командировки в страната на 

Председателя на ОбС - Алфатар за второто тримесечие на 2015 г. 

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

на Община Алфатар за второто тримесечие на 2015 г. 

6. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на 

решенията на ОбС – Алфатар за м. април – м. юни на 2015 г. 

7. Утвърждаване съществуването на маломерни самостоятелни паралелки с 

минимален брой на учениците и слети паралелки в учебните заведения на 

Община Алфатар. 

Внася: кмета на община Алфатар. 

Заседание: 31.07.2015 г. 


