
 
 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 47 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам  редовно заседание на Общински 

съвет – Алфатар на 27.02.2019г. /сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински 

съвет – Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – 

Алфатар от месец януари 2018 година до месец декември 2018 година.  
Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Приемане на Отчет по изпълнение на ''Програма за управление за периода 2015 – 2019 

г. съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация'' за 2018 година.  
Докладва: Кмет на община Алфатар 

3. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН през 2018 година. 
Докладва: Председател на МКБППМН 

4. Определяне на позицията и мандата на представителя на Община Алфатар в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 12.03.2019 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Предоставяне под наем на земи от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс по 

реда на чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

( ЗСПЗЗ) за стопанската 2018 – 2019 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

6. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в Община Алфатар 

2015 – 2020 година, през 2018 година. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Приемане на Отчет за План – програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Алфатар 2014 – 2020г. за 2018г. 
Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Отчет на План програмата за енергийна ефективност на Община 

Алфатар за периода 2017 – 2020г. за 2018г. 
 Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. 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 27.02.2019г., 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” – 09:00 часа 

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

спорт и предложения на гражданите”- 09:00 часа 

„Комисия по образование, култура, туризъм, вероизповедание, културноисторическо наследство”- 

09:00 часа 

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

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 09:00 часа 

 

 

Елис Талят - Мустафа 

Председател на ОбС – Алфатар  

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 


