
 
 

 

 

 

 
 

П  О  К  А  Н  А 

№ 07 

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

съвет – Алфатар на 30.07.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на първи етаж  на 

Община Алфатар при следния: 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. План за работа на Общински съвет - Алфатар за тримесечието юли – август  – 

септември на 2020 г. 
Докладва: Председател на ОбС 

2. Отчет за дейността на Общински съвет – Алфатар и неговите комисии за периода 

01.01.2020 – 31.06.2020 г. 
Докладва: Председател на ОбС 

3. 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. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Разрешение  за формиране на маломерни самостоятелни паралелки в ОУ ''Христо 

Ботев'', гр.Алфатар, за учебната 2020/2021 г. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. 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. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. 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 30.07.2020г., 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 

 

 

 
 


