
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 второ редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг на 02.09.2013 г./понеделник/, от 10.00 ч., в Залата на Община 

Омуртаг, при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 
30.06.2013 г. 

2. Предложение относно корекции в бюджета на Община Омуртаг за 2013 г. 
3. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг, за 

изпълнение на Проект „Реконструкция/възстановяване и оборудване на „МБАЛ Омуртаг”  ЕАД, гр. 
Омуртаг”. 

4. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба 1 за обществения ред на 
територията на Община Омуртаг. 

5. Предложение относно промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот 53535.202.468 с 
площ 6620 кв.м., начин на трайно ползване „Пасище”, местност „Ирелча” по КККР на град Омуртаг. 

6. Предложение относно учредяване право на строеж на гараж върху поземлен имот № 
53535.501.1028 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено 
право на строеж на жилищна сграда на Митко Асенов Христов.  

7. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на отклонение от общите мрежи на 
техническата инфраструктура „Външно ел.захранване на обект Кравеферма за 60бр.крави”, в стопански 
двор с. Г. Новково, общ. Омуртаг.  

8. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на 
техническа инфраструктура – ел. проводно отклонение в урбанизирана територия на с. Горна Хубавка, 
общ. Омуртаг, за обект „Външно ел. захранване на обект Кравеферма и склад за фураж” в Стопански 
двор с. Горна Хубавка, общ. Омуртаг. 

9. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на общински 
поземлен имот на собственика на изградената върху имота сграда. /с. Горно Козарево/ 

10. Предложение относно откриване на процедура за пристрояване върху имот частна общинска 
собственост на собственика на сграда, построена в този имот. /”Магнит Плюс” ЕООД- Мустафа Адемов 
с. Обител/ 

11. Предложение относно становище по бизнес плана за развитие на дейността на 
„Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за периода 2014-2018 г. 

12. Предложение относно избор на комисия, която да изготви предложение за съдебни 
заседатели в Окръжен съд гр. Търговище. 

13. Разни  
 

Забележка:  

• Моля, председат елит е на ПК към ОбС – Омурт аг, своевременно да свикат  заседания и 
да вземат  конкрет ни ст ановища. 

•  Допълнит елнит е мат ериали по т . 1, предвид обема им, са на Ваше разполож ение за по – 
подробно запознаване в от дел  ,,Общински съвет ’’ при Общинска Админист рация  

 
 
 

 д-р Метин Исмаил     /п/          
 Председат ел на ОбС-Омурт аг 


