
 
 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 41 
 

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

– Алфатар на 31.10.2018г. /сряда/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет   

Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

2. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси 

по утвърдена транспортна схема от квотата на Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Предоставяне под наем на полски пътища, проектирани в плана за земеразделяне, които не са 

необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, за ползване под наем от съответен 

ползвател, съгласно чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, 

през стопанската 2018-2019г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на 

подземен оптичен кабел за електронни съобщения за нуждите на ''Нетуоркс – България'' ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Алфатар. 

Докладва: Председател на ОбС Алфатар 

6. 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.   

 

 

Заседания на ПК: 
В заседателната зала на Общински съвет Алфатар на 31.10.2018г., 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” – 

9:30 часа 

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

стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 9:30 часа 
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                                  7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 ет.3, тел.:086 811634 

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 


