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П Р О Т О К О Л 
 

№ 28 
 

  07.06.2013 г. 
 

 Днес, 07.06.2013 г. от 11:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе двадесет 
и осмо извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 22 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил. 
 На заседанието присъстваха още – Александър Александров – вторият 
български космонавт, Генерал майор Константин Попов – командващ Военно 
Въздушните сили на Република България, Генерал Васил Димитров – началник щаб 
на съвместното командване на силите, Бригаден генерал Златко Златев – началник на 
Авиобаза Крумово, Полковник Данев – началник на Авиобаза Безмер, Майор Пейо 
Дончев – началник щаб на Авиобаза Безмер, професор Петър Гецов - Директор на 
Института за космически изследвания и технологии, Мариян Костадинов – Областен 
управител на област Габрово, Димитър Койчев – скулптор и др. 
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

д-р Метин Исмаил –  Уважаеми г-н Александров, Уважаеми г-н кмет на 
община Омуртаг, Уважаеми общински съветници, скъпи гости на днешното 
тържествено заседание на Общински съвет – Омуртаг. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 
чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30 от Правилника за организация и дейността на ОбС – 
Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Омуртаг свиквам двадесет и осмо тържествено /извънредно/ заседание на Общински 
съвет – Омуртаг, при следния проект за 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно именуване на нов градски център в град Омуртаг. 
 
 
Д-р Метин Исмаил – Който е съгласен с така предложения дневен ред, с една 

точка, моля да гласува 
 
 

За – 22                                          Против – 0                         Въздържали се – 0 
                                                          Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно именуване на нов градски център в град Омуртаг. 
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Първа точка 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                            №238 
 
Относно: Именуване на нов градски център в град Омуртаг. 
 
Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл.21, ал. 1, т. 18 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация именува нов градски център в 
град Омуртаг - ,,Летец – космонавт Александър Александров’’. 

 
За – 22                                  Против – 0                         Въздържали се – 0                                                                                                   

Приема се!  
 
 
д-р Метин Исмаил – Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседание. Благодаря Ви.  
 
 

                                            
  
                                                   Председател на ОбС – Омуртаг:      /п/ 

                                                                      /Д-р Метин Исмаил/ 

 2 


