
 
 

 

 

 

 
 

П  О  К  А  Н  А 

№ 08 
 

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

съвет – Алфатар на 30.09.2020г. /сряда/ от 10:00 часа в залата на първи етаж  на Община 

Алфатар при следния: 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1. Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община 

Алфатар към 30.06.2020 г. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Даване съгласие за финансиране на разходи за изпълнението на проект ''Осигуряване 

на външен достъп и приспособяване на вътрешна среда за хора с увреждания в НЧ 

''Ведрина – 1948 г.'' гр.Алфатар''. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Актуализиране на поименния списък на служителите имащи право на транспортни 

разходи. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Алфатар за 

периода 2022 г. и 2023 г. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Алфатар – създаване на нов чл.26, раздел IV „Такси 

за технически услуги” – определяне вида и цената на новите услуги по КККР. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Алфатар. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Приемане на Доклад за изпълнение на заложените мерки при прилагане на Общия 

устройствен план на Община Алфатар за предотвратяване на негативните въздействия 

върху околната среда . 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Даване на съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект „Изграждане на 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2” 

на ул. „Люляк” 1 в град Алфатар по Проект „Красива България”, Мярка М02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

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

Общински съвет.   

Заседания на ПК: 
В залата на първи етаж  на Община Алфатар на 30.09.2020г., както следва: 

             „Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и 

инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси” – 09:00 часа 

„Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна среда, младежки дейности, 

спорт и предложения на гражданите”- 09:00 часа 

„Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, културноисторическо наследство”- 

09:00 часа 

„Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, 

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 09:00 часа 
 

    Елис Талят - Мустафа 

    Председател на ОбС – Алфатар  

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

 
                                  7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел.:086 811634 

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 


