
 
 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 49 
 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам  редовно заседание на Общински 

съвет – Алфатар на 30.04.2019г. /вторник/ от 11:30 часа в заседателната зала на Общински 

съвет – Алфатар при следния : 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1. План за работата на ОбС – Алфатар за тримесечието април- май – юни на 2019г. 

Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Временна 

комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Силистра за 

мандат 01.01.2020 – 31.12.2023г. 

                                    Докладва: Председател на ОбС – Алфатар 

3. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 

№00415.80.508 по КККР гр.Алфатар с площ 11 084 кв.м. „За брегозащитни и 

брегоукрепителни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на 

водите”. 

                                     Докладва: Кмет на община Алфатар 

4. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в 

с.Кутловица, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

                                             Докладва: Кмет на община Алфатар 

5. Сключване на предварителен договор за продажба на част от общинска улица в с.Цар 

Асен, Община Алфатар, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

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

Общинския план за развитие на община Алфатар 2014 – 2020г. през 2018г. и приемане 

на Програма за реализация на ОПР на Община Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

7. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на 

кметства и кметски наместници в Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците в община Алфатар(2019-2020г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа 

за личностно развитие на Община Алфатар за 2019 г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

9. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в 

Община Алфатар за 2018г. и Общинска програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

10. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Алфатар през 2019г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 

2020г. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 



 
 

          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 30.04.2019г., 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” – 09:30 часа 

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

спорт и предложения на гражданите”- 09:30 часа 

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

09:30 часа 

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

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 09:30 часа 

 

 

 

 

 

Елис Талят - Мустафа 

Председател на ОбС – Алфатар  


