
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   –   О М У Р Т А Г  
 

 

П О К А Н А 
 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам двадесет и пето редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг на 13.03.2013 г./сряда/, от 10.00 ч., в Залата на 
Община Омуртаг, при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 1. Предложение относно писмо с вх. № 99-00-283/11.12.2012 г. от ,,Химкомплект 
инженеринг’’АД – проектант на ,,Газопровод Набуко’’ за предварително съгласие за промяна 
предназначението и учредяване на вещни права в имоти общинска собственост за изграждане 
на  Газопровод Набуко. 
 2. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг. 
 3. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с.Илийно, общ. Омуртаг. 
 4. Предложение относно приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж 
на Гаражи, върху общински поземлени имоти, отредени за Комплексно жилищно строителство 
в гр. Омуртаг.   
 5. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в кв. 26 
по плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг. 
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлен имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на юридическо лице. 
 7. Предложение относно Учредяване право на преминаване през общински имот за 
изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизираната територия на с. Беломорци, общ. 
Омуртаг. 
 8. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на съсобственост 
върху сграда и продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно 
построена върху нея сграда по реда на ЗОС. 
 9. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени 
имоти – земеделски земи, находящи се в селата Висок, Петрино, Първан и Горно Козарево. 
 10. Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Синдикален регионален съюз към КТ ,,Подкрепа’’ гр. Търговище 
за осъществяване на синдикална дейност в гр. Омуртаг. 
 11. Разни. 
 
 
Забележка:  

 Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат 
заседания и да вземат конкретни становища. 

 
 
 д-р Метин Исмаил     /п/ 
 Председател на ОбС-Омуртаг 


