
 

 

 

 

 
 
 

О Б Я В А 
 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси, чл.59 и чл.60 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Алфатар и във връзка с провеждане на срещи с обществеността от 

полицейските служители от Районно Управление гр. Силистра, обслужващи всички 

населени места от територията на Община Алфатар се свиква общо събрание на 

населението при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Запознаване със състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриване на 

криминални престъпления и работата на служителите от Националната полиция 

през 2014 година на територията на всяко населено място от общината; 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2014 година. 

 

Събранието ще се проведе във всички населени места при следния 

ГРАФИК: 

№ 

По 

ред 

Населено място Дата Времетраене 

от – до часа 

Място 

1.  Алфатар 10.03.2015 г. 15:30 – 17:00 Ритуална зала на Община 

Алфатар 

Алфатар - бивш 

кв.Попово 

09.03.2015 г. 15:30 – 17:00 НЧ „Ведрина” 

2.  Алеково 11.03.2015 г.  13:30 – 15:00 Клуб на инвалида и 

пенсионера 

3.  Бистра 11.03.2015 г.  11:30 – 13:00 НЧ „Светлина” 

4.  Васил Левски 09.03.2015 г. 13:30 – 15:00 Салона 

5.  Кутловица 11.03.2015 г.  09:30 – 11:00 НЧ „Развитие” 

6.  Цар Асен 09.03.2015 г. 09:30 – 11:00 Клуб на инвалида и 

пенсионера 

7.  Чуковец 09.03.2015 г. 11:30 – 13:00 Кметството 

  

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар 

за 2014 година са публикувани на официалната страница на община Алфатар: 

http://alfatar.egov.bg.  

Становища могат да се представят всеки работен ден в писмен вид в 

деловодството на Общински съвет Алфатар, общинска администрация Алфатар, както и 

на електронния адрес на община Алфатар: obshtina_alfatar@abv.bg. 

  

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ! 

Стефка Жекова – секретар на община Алфатар 

  

    О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А   

7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 

факс: /086/ 811 646, тел.централа: 086/ 811 610  
 

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg

