
 
 

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 тридесето редовно заседание на 
Общински съвет – Омуртаг на 30.07.2013 г./вторник/, 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 корекции в бюджета на Община Омуртаг за 2013 г.   
2. Предложение относно избор на членове на съвета на директорите на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. 
Омуртаг. 
3. Предложениe относно кандидатстване на община Омуртаг по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г.,по мярка 322 ,,Обновяване и развитие на населените места’’. 
4. Предложениe относно придобиване на общинско имущество. 
5. Предложение относно становище по бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване 
и Канализация ” ООД Търговище за периода 2014-2018 год. 
6. Предложение относно приемане отчет за едногодишното управление на общинската собственост 
– 2012 г.  
7. Предложение относно Учредяване право на строеж върху поземлен имот, собственост на НЧ 
,,Отец Паисий – 1870’’ гр. Омуртаг в полза на Община Омуртаг. 
8. Предложение относно промяна вида на собственост от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на имоти, находящи се в с. Станец, с. Първан и с. Веселец. 
9. Предложение относно откриване на процедура за продажба на земя – частна общинска 
собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. /ул. „Волга” № 
41/ 
10. Предложение относно откриване на процедура за учредяване право на пристрояване от 40 кв. м. 
върху имот – частна общинска собственост, отреден за комплексно жилищно строителство и 
озеленяване в гр. Омуртаг. 
11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – 
отредени за жилищно строителство./с.Могилец, с.Царевци, с. Птичево, с. Паничино, с.Чернокапци, с. 
Горско село/ 
12. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на 
техническата инфраструктура ,,Водоснабдяване на ПИ 000071’’, в землището на с. Козма Презвитер, 
общ. Омуртаг.  
13. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински поземлени имоти, 
находящи се на територията на Община Омуртаг./с. Първан, с. Горно Козарево, с. Висок, с. Петрино/ 
14. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване и прокарване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение 
в кв. 26 по плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг. 
 

Забележка:  
 Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат 

заседания и да вземат конкретни становища. 
  Допълнителните материали по т. 4, предвид обема им, са на Ваше разположение 

за по – подробно запознаване в отдел  ,,Общински съвет’’в община Омуртаг. 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


