
 
 

 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 11 
 

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

съвет – Алфатар на 25.08.2016г. /четвъртък / от 11.00 часа в заседателната зала 

на Общински съвет  гр.Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

1. Докладна записка с Вх. № 348 относно: Актуализиране на Общински план за 

развитие на Община Алфатар 2014 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

2. Докладна записка Вх. № 349 относно: Закупуване на GPS приемник за 

идентификация /очертаване/ на имоти – общинска собственост. 

                                                                         Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

3. Докладна записка с Вх. № 350 относно: Закупуване на оборудване за издаване на 

електронни превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от извън горски 

фонд на общината. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

4. Докладна записка с Вх. № 346 относно : Касово изпълнение на бюджета на Община 

Алфатар към 30.06.2016г. 

                                                                           Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

5. Докладна записка с Вх. № 351 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

6. Докладна записка с Вх. № 352 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

7. Докладна записка с Вх. № 353 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

Докладва: Кмет 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 

 

 

 
 



8. Докладна записка с Вх. № 354 относно: Кандидатстване на Община Алфатар за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

 

9. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

Заседания на ПК: 

 В заседателната зала на Общински съвет Алфатар на 25.08.2016г., 

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” – 9:30 часа 

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

младежки дейнсти, спорт и предложения на гражданите”- 9:30 часа 

„Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, културноисторическо 

наследство”- 9:30 часа 

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

благоустроянаве, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 9:30 часа 

 

 

 

 

 

Елис Талят 

Председател на ОбС – Алфатар  
 

 

 

 


