
 
 

 

 

 

 
 

П  О  К  А  Н  А 

№ 03 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам  редовно заседание на Общински 

съвет – Алфатар на 29.01.2020г. /сряда/ от 11:30 часа в заседателната зала на Общински 

съвет - Алфатар при следния : 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1. Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на Община 

Алфатар през 2019 г. 

Докладва: Началник РУ - Силистра 

2. План за работата на ОбС Алфатар за тримесечието януари – февруари – март на 2020г. 

Докладва: Председател на ОбС - Алфатар 

3. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – 

Алфатар за от м. януари 2019 г. до м. декември 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Приемане на Отчет  по изпълнение на „Програма за управление за периода 2015 – 2019 г. съгласно 

изискванията на чл.44, ал.5 от ЗМСМА” за 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Приемане на Програма за управление на Община Алфатар, мандат 2019-2023 година. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните при Община Алфатар за 2019 година. 

Докладва: Председател на МКБППМН 

7. Приемане на програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – собственост на 

Община Алфатар през 2020 година. 

Докладва: : Кмет на община Алфатар 

8. Определяне на сградите – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 

2020 г. 

Докладва: : Кмет на община Алфатар 

9. Приемане на Мониторингов доклад на Община Алфатар за 2019 г. за изпълнението на 

Областната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020 година). 

Докладва: : Кмет на община Алфатар 

10. Приемане Бюджета на Община Алфатар за 2020 г. 

Докладва: : Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на Отчет на Плана по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-

2020) за 2019г., Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 

2019г., План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020г. и 

Общински план за младежта за 2020г. 

Докладва: : Кмет на община Алфатар 

12. 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 заседателната зала на Общински съвет Алфатар на 29.01.2020г., 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 
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