
 
 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 12 

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

съвет – Алфатар на 27.12.2012 г./четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на 

ОбС  гр.Алфатар  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
        1.Докладна записка относно „Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение 

на решенията на ОбС – Алфатар за второто шестмесечие на годината  

   Докладва: кмета на Община Алфатар 

        2.Докладна записка относно „Актуализация на бюджета на Община Алфатар към 17.12.2012 

 Докладва: кмета на Община Алфатар 

           

       3.Докладна записка относно „Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – м. 

декември 2012 г. 

 Докладва: кмета на Община Алфатар 

        

       4.Докладна записка относно „Даване съгласие за допълнително финансиране на разходи за 

издръжка на Кризисен център за деца гр. Алфатар” 

      Докладва: кмета на Община Алфатар 

       5.Докладна записка относно „Приемане на Наредба за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на общинна Алфатар. 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

       6.Докладна записка относно „Такса битови отпадъци” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

       7.Докладна записка относно „Актуализация на тарифата, с която се определя първоначалната 

наемна цена на 1 кв.м. за помещенията и прилежащите им терени, земите от общинския поземлен 

фонд и земите в строителни граници, съобразно вида на извършваната дейност” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

 

       8.Докладна записка относно „Даване съгласие Община Алфатар да кандидатства с проект 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в Център за настаняване от семеен тип 

за деца” /ЦНСТ Д/ по проект „Красива България” мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен 

тип” 

  Докладва: кмета на Община Алфатар  

 

       9.Докладна записка относно „Подадено заявление с вх. №1061 от 05.12.2012 г. от „СКАЙ 

ЕНЕРДЖИ” ООД за избор на трасе на ПУП – Парцеларен план за обект: Кабелно захранване на 

„Фотоволтаична централа за добив и транспортиране на ел. енергия от ВЕИ” – находящ се в УПИ 

XIV-201, кв.3, с. Кутловица, община Алфатар  

 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

 

       10.Докладна записка относно „Предоставяне под наем на имоти общинска собственост за 

задоволяване на здравните услуги на населението в община Алфатар” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 
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     11.Докладна записка относно „Промени по закона за управление на отпадъците” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

    

     12.Докладна записка относно „Календар за културно-историческите събития и прояви през 

2013 година”  

Докладва: кмета на Община Алфатар 

  

Докладва: кмета на Община Алфатар 

     13.Докладна записка относно „Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Алфатар през 2013 година” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

      

     14.Докладна записка относно „Приемане на план за защита при бедствия в Община Алфатар” 

Докладва: кмета на Община Алфатар 

 

     15. Въпроси.Заявления.Изказвания и др. 

 

   В съответствие с чл.36 т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на  Общинския 

съвет. 

 

ЗАСЕДАНИЯ  на ПК :  
В заседателна зала на общински съвет гр. Алфатар -  начало 14:00 часа на  21.12.2012г. 

”Бюджет,финанси, норм. уредба,местно самоуправление”       

”Общ. собственост,УТ,пътна и сел. мрежа,благоустройство”  

“Образование,култура,спорт,туризъм,вероизповедание”         

”Здравеопазване,социални дейности,трудова заетост”             

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                                                                      /З.ПИТАКОВА/ 


