
 
 

 

 

 

 
 

П  О  К  А  Н  А 

№ 04 

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

съвет – Алфатар на 10.04.2020г. /петък/ от 10:00 часа в залата на етаж 1 на Община Алфатар 

при следния: 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. План за работата на ОбС Алфатар за тримесечието април – май – юни на 2020г. 

Докладва: Председател на ОбС - Алфатар 

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

01.07.2019 – 31.12.2019 гдона. 
Докладва: Председател на ОбС - Алфатар 

3. Приемане на отчет за План – програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014 – 2020 г. за 2019 

година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Приемане на Отчет за изпълнение програмата за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2017 – 2020 г. за 2019 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2020 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 

2021 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс по 

реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ) за стопанската 2019 – 2020 г. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Промяна на характера на собствеността на имоти – публична общинска собственост, 

които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската 

собственост. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2019 година и 

приемане на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2020 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Даване съгласие Община Алфатар да кандидатства по Оперативна програма ''Развитие 

на човешките ресурси'' 2014 – 2020 с проект по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.101 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. 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.   
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Заседания на ПК: 

 
В заседателната зала на Общински съвет Алфатар на  10.04.2020г., 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  


