
ПРИЕТ ПЛАН С РЕШЕНИЕ №455/26.07.2019г. 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

м.  ЮЛИ 2019 г.  

1. План за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – септември на 2018 г. 

2. 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. 

3. Даване съгласие за формиране на маломерни  и самостоятелни паралелки в ОУ 

„Христо Ботев” гр.Алфатар за учебната 2019/2020г.     

4. 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. 

5.  Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към м.юли 2019г. 

6.  Заявление с Вх.№ 1391/27.06.2019г. от Мохамед Жасим Ал Тани в качеството си на 

управител на „Катар Мениджмънт Ейджънси” ЕООД със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №85, сграда „З”, вх.Б, ет.6, ап.9, чрез упълномощен 

представител Стефан Косев Стефанов, с админ. адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост”, бл.131, ет.7. 

ап.48, съгласно пълномощно с рег.№7162 от 15.07.2015г., за допускане изработване на ПУП-

Парцеларен план за трасе на площадков газопровод за захранване на част от сградите на 

птицекомбинат в ПИ с идентификатор 81712.27.1 по КК и КР за неурбанизирана територия 

на с.Чуковец, община Алфатар. 

7. Заявление с Вх.№ 1570/17.07.2019г. от Янка Стоянова Господинова – кмет на община 

Алфатар, за допускане изработване на проект за изменение на улична регулация от о.т.348 

през о.т.98 по плана на гр.Алфатар, община Алфатар и изработване на план – схема на 

уличен водопровод по част от ул. „Веселин Ханчев” и част от ул. „Христо Смирненски”, 

гр.Алфатар. 

8. Въпроси, заявления, жалби. 

 

м.  АВГУСТ 2019 г. 

1. Отчет за дейността на ОбС – Алфатар и неговите комисии за първото шестмесечие на 

2019г. 

2. Отчет на учебните заведения за състоянието и готовността на материалната база за 

провеждане на учебни занятия. 

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 30.06.2019 г. 

4. Докладни записки. 

5. Въпроси, заявления, жалби. 

 

м. СЕПТЕМВРИ 2019г. 

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на 

Община Алфатар към 31.12.2018г. 

2. Докладни записки. 

3. Въпроси, заявления, жалби. 

 


