
 
 

 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 14 
 

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

съвет – Алфатар на 28.10.2016г. /петък/ от 17:30 часа в заседателната зала на 

Общински съвет  гр. Алфатар при следния  

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка относно: План за работата на Общински съвет Алфатар за октомври 

– ноември – декември на 2016 год. 

                                                       Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

2. Докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи 

– м. септември 2016 г. 

                                                                      Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Докладна записка относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Алфатар. 
                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община Алфатар в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра. 
                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Докладна записка с Вх. № 367 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.З от Закона за устройство на територията. 
                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Докладна записка Вх. № 368 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.З от Закона за устройство на територията. 
                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Докладна записка Вх. № 369 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.З от Закона за устройство на територията. 
                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 

 

Заседания на ПК: 

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 



 В заседателната зала на Общински съвет Алфатар на 28.10.2016г., 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” – 17:00 часа 

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

дейнсти, спорт и предложения на гражданите”- 17:00 часа 

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

наследство”- 17:00 часа 

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

благоустроянаве, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 17:00 часа 

 

 

Елис Талят 

Председател на ОбС – Алфатар  
 

 

 

 


