
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 тридесет и осмо редовно заседание на 
Общински съвет – Омуртаг на 11.12.2013 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. Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на 
Община Омуртаг.  
         Докладва: Юнал Османов /директор д-я „МДТ”/ 
 2. Одобряване на ПУП-Парцеларен план „Водопроводно отклонение и електропровод за инсталация за 
производство на ел.енергия от биомаса в ПИ № 121.192.7, стопански двор в землището на с. Врани кон, Община 
Омуртаг”. 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 3. Одобряване на сечи от ОбГТ за 2014 г. на Община Омуртаг. 
       Докладва: Шюкрю Хасанов  /Управител на Общински имоти- Омуртаг /   
 4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот на собственика на изградена върху имота сграда. /Къймет Ш.Мустафа и Мустафа Ш.Мустафа гр. Омуртаг/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 5. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на право на пристрояване с площ 
40.00кв.м., към съществуваща сграда – два гаража. /Мустафа Ибрямов Османов гр. Омуртаг / 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлени имоти, 
отредени за жилищно строителство. /с.Могилец, с.Царевци, с.Птичево, с.Паничено, с.Чернокапци/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – отредени 
за жилищно строителство. /с.Церовище, с.Змейно, с.Г.Църквище/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 8. Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване върху имот 
частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС./ЕТ „ ЕСАШ - 
Емине Еюбова/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 9. 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./с. Висок/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 10. Предложение относно учредяване на право на строеж на гараж върху поземлен имот № 53535.501.49 
по кадастралната карта на гр. Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено право на строеж на 
жилищна сграда на Албена Миткова Стефанова. 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 11. Предложение относно промяна в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ и 
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Омуртаг.  
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 12. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с.П.Хитово, с.Обител, с.Змейно, с.Д.Новково, 
с.Птичево, гр.Омуртаг, с. Камбурово, с.Красноселци, с.Станец/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 13. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с.Д.Козарево, с.Пр.Козма, с.З.Морава, с.Станец, с. 
Илийно/ 
         Докладва: Айше Хасанова /Гл. експерт „ОСПК”/   
 14. 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 
 


