
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. АЛФАТАР 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 

 

Елис Бюрхан Талят – Председател на Общински съвет - Алфатар 
 

Относно:  План за работата на Общински съвет – Алфатар за тримесечието юли - август -    

                  септември на 2017г. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

        Във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Алфатар, предлагам на Вашето внимание за разглеждане и обсъждане План за работа на 

Общински съвет-Алфатар за тримесечието юли – август - септември на 2017г. 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Алфатар, предлагам Общински съвет - Алфатар да вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието  

юли – август - септември на 2017г. 

 

Приложение:  План за работа на Общински съвет-Алфатар за юли – август – септември на 2017г. 

 

 

 

 
  

Вносител: 

Елис Талят 

Председател на ОбС Алфатар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

 
                                  7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел.:086 811634 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,     ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

План за работа на Общински съвет-Алфатар  

за юли – август – септември на 2017г.              
 

   Този план за работа  през  2017г. на Общински съвет  Алфатар  има отворен характер. В него са 

включени основни задачи и предложения от текущ порядък, като  могат да се включват и 

допълнителни въпроси и предложения.  

 

І. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ: 
1. Създаване на необходимата организация по качественото провеждане на заседанията на      общинския 

съвет чрез: 

                       - навременна подготовка на материалите за заседанието на общинския съвет;  

                       - организиране и провеждане на заседания на ПК; 

                       - създаване на подходящи условия за работа на общинските съветници; 

                                                                       Отг.: Председателя на ОбС 

                                                                             Председатели на ПК 

 

2. Провеждане на индивидуални срещи на общинските съветници с избирателите за разясняване 

решенията на общинския съвет и проучване нуждите на населението в различните области на 

обществения, социално- икономическия и културен живот. 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                       Отг.: Общинските съветници 

 

3. Организация на прием на граждани по кметства с участието на общинските съветници  по проучване 

потребностите на населението в съответната област и разрешаването им. 

                                                                      Срок: ежемесечно 

                                                                       Отг.: Председателя на ОбС 

                                                                                 Председатели на ПК  

 

ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

м.  ЮЛИ 2017 г.  
1. Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август –септември на  2017г. 

2. Докладна записка относно: Покана за свикване на неприсъствено Общо събрание на съдружниците на „В и К“ 

ООД Силистра. 

3. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общо събрание на съдружниците 

на „В и К“ООД Силистра. 

4.Докладна записка относно: Предоставяне под наем на имоти – полски пътища,  съгласно Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

5. Докладна записка относно: Определяне на ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар за средищно училище и даване на 

съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване на ОУ 

„Христо Ботев”, гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища. 

6. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ „Христо 

Ботев”, гр. Алфатар, за учебната 2017/2018 г. 

7. Докладна записка относно: Определяне на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар за средищна детска градина и 

даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за 

включване на ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар в Списъка на средищните детски градини и училища. 

8. Докладна записка относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Алфатар (2017-2018) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

Община Алфатар за 2017 година. 

9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.  

 

м.  АВГУСТ 2017 г. 
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 30.06.2017 г. 

2. Проекти/Отчети по наредби, правилници и др. докладни записки. 

3. Въпроси, заявления, жалби. 

 

 м. СЕПТЕМВРИ 2017г. 
1. Отчет на учебните заведения за състоянието и готовността на материалната база за провеждане на учебни занятия. 
 



 

 

2. Проекти/Отчети по наредби, правилници и др. докладни записки. 

3.Въпроси, заявления, жалби. 

 

III. ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Заседания на Постоянните комисии; Срещи с избирателите; Участие в общински мероприятия; 

Участие в сдружения; Участие в различни комисии, обществени съвети и др. 

                                                                      

                   

 
                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                                                                                               /ЕЛИС ТАЛЯТ/ 

 


