
 
 

 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 33 
 

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

– Алфатар на 30.03.2018г. /петък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет   

Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Върнато Решение №315 от Протокол №033/23.02.2018г. на ОбС Алфатар от Областния 

управител на област Силистра. 

                                                                                Докладва: Председател на ОбС 

2. Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – 

Алфатар от месец март 2017 година до месец  декември 2017 година. 

                                                                        Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Закриване на НУ „Отец Паисий” с. Алеково от учебната 2018/2019 година 

                                                                           Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020 г. през 2017 г. и Приемане 

на Програма за реализация на ОПР на община Алфатар за 2018 г. 

                                                                     Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Приемане на Отчет за 2017 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) за 2018 г., Аналитична справка за Годишен доклад за младежта за 2017г., 

План за изпълнение на Националния план за младежта (2010-2020) за 2018г. и Общински 

план за младежта за 2018г. 

                                                                        Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот от общински поземлен фонд с 

идентификатор №00415.73.53 по КККР на гр. Алфатар за устройване на постоянен пчелин. 

                                                                   Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Заявление с Вх.№ 538/06.02.2018г. от Иван Стоилов Радулов качеството на упълномощен 

представител на „Нетуоркс – България” ЕООД с управител Свилен Руменов Максимов, 

пълномощно с рег.№113 от 10.01.2018г. за допускане изработване на ПУП – Парцеларен 

план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – 

България” ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 

 
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 30.03.2018г., 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 
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„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 

 

 

 

 

 

Елис Талят 

Председател на ОбС – Алфатар  


