
 
 

 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 8 
 

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

съвет – Алфатар на 20.05.2016г. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на 

Общински съвет  гр.Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1.     Докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс на 

Сдружение  ''Местна инициативна група – Дулово – Алфатар – 

Кайнарджа'' за управление на ''Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие за периода'' за плановия период 2014 – 2020 година 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

2. Докладна записка относно промяна тарифата за определяне размера 

на месечния наем на един квадратен метър, при предоставяне на 

помещения от Община Алфатар. 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

3. Докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна 

общинска собственост. 

              Докладва: Кмета на Община Алфатар  

4.   Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот – 

частна общинска собственост, намиращ се на ул. ''Йордан Петров'' №6. 

гр. Алфатар 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

5. Докладна записка относно сключване на предварителен договор за 

продажба на земя – общинска собственост в с. Чуковец, община 

Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и 

управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията. 

                    Докладва: Кмета на Община Алфатар 

6. Докладна записка относно сключване на предварителен договор за 

продажба на земя – общинска собственост в с. Чуковец, община 

Алфатар, по чл.37, ал.1, т.8 от Наредбата за реда придобиване и 

управление с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с чл.15, 

ал.3 от Закона за устройство на територията. 

           Докладва: Кмета на Община Алфатар 

  

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

 
                                  7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел.:086 811634 

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 



 

7.  Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 

 В съответствие с чл.36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседание 

на Общинския съвет.   

 

 Заседания на ПК: 

 В заседателната зала на Общински съвет Алфатар на 20.05.2016г., 

както следва:  

 „Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно 

самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и 

следприватизационен контрол, предотвратяване и разкливане на конфликт на 

интереси” – 11:30 часа 

„Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна 

среда, младежки дейнсти, спорт и предложения на гражданите”- 11:30 часа 

„Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, 

културноисторическо наследство”- 11:30 часа 

„Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа, благоустроянаве, стопански дейности, поземлена реформа и 

земеделие”- 11:30 часа 

 

 

Елис Талят 

Председател на ОбС – Алфатар  


