
 
 

 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

№ 44 
 

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

съвет – Алфатар на 31.12.2018г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на 

Общински съвет – Алфатар при следния  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Алфатар за периода 2019 – 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

2. Приемане на общински календар за по – важните културно-исторически прояви и събития 

през 2019 година в Община Алфатар. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

3. Одобряване проект за изменение на кадастрален план на ПИ с пл.№59 и изменение на 

Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ XVII-59, кв.5; УПИ I-59, 

УПИ II -59, УПИ III -51,59 в кв.7; УПИ XVIII-59 в кв.9 и изменение на улична регулация от 

ос.т.9 до ос.т.10 по РП на с.Бистра, община Алфатар, с възложители: Община Алфатар – 

представлявана от Янка Господинова – кмет на общината и Н.М.А., упълномощен 

представител на наследниците на Т. Н. Д., пълномощно с рег.№85,86 от 07.12.2015год. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

4. Предоставяне под наем на самостоятелен обект с идентификатор 00415.502.4079.2 част от 

Спортна сграда – частна общинска собственост на Община Алфатар, с административен адрес 

гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” № 2. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

5. Разпореждане с поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор 00415.503.3279 

по КККР на гр.Алфатар, с площ от 382 кв.м с НТП „За друг вид производствен, складов 

обект”. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

6. Разпореждане с поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №78063.2.51 

по КККР за неурбанизираната територия на с.Цар Асен, с площ от 2,101 дка с НТП „Нива”. 

 Докладва: Кмет на Община Алфатар 

7. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към м. декември 2018г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

8. Актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2018г. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

9. Такса за битови отпадъци. 

Докладва: Кмет на Община Алфатар 

10. 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 31.12.2018г., както следва: 

 

 

 

                                           ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,       ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 

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

                     e-mail:obs.alfatar@abv.bg 

 

 

 
 



 

  
             „Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и 

инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси” – 08:30 часа 

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

спорт и предложения на гражданите”- 08:30 часа 

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

08:30 часа 

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

благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие”- 08:30 часа 

 

 

 

 

 

 

Елис Талят - Мустафа 

Председател на ОбС – Алфатар  


