
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 шестдесет и четвърто 
заседание  на Общински съвет – Омуртаг на 20.03.2015 г./петък/ от 12.00 ч., в Залата на 
Община Омуртаг, при следния проект за 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение относно приемане на обща численост и структура на Общинска 
администрация – Омуртаг. 

2. Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.  

3. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2015 г. 
4. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на 

община Омуртаг.  
5. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 

от Закона за подпомагане на земеделските производители за 2015 г. 
6. Предложение относно определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. 

Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етеп” за обект от първостепенно общинско значение.  
7. Предложение относно увеличаване на броя на таксиметровите автомобили. 
8. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. 
/депониране на отпадъци/ 

9. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. 
/МДТ/ 

10. Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяна на размера на 
местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

11. Предложение относно промяна вида на собственост от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост на имоти, находящи се в с. Станец и с. Веселец 

12. Предложение относно обявяване на част от имот – публична общинска собственост 
за имот с пряко стопанско предназначение, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” 
№ 2а, ет. ІІ /сграда на общинска администрация/. 

13. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години, част от имот, едно помещение с площ 4 кв. м. – публична общинска собственост, 
„Младежки дом”, представляваща сглобяема сграда със застроена площ 229.50 кв.м.,находяща 
се в УПИ ХІ-94, кв. 13, по плана на с. Великденче.  

14. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години, част от имот 000011 – Пасище, мера – публична общинска собственост по КВС на 
землището на с. Звездица. 
 

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

да вземат конкретни становища.  
 Приложенията по точките: 3 и 5 от проекта за дневен ред, са на Ваше разположение 

за по – подробно запознаване в канцеларията на  ,,Общински съвет’’ при Общинска 
Администрация-Омуртаг. 

 

Д-р Метин Исмаил 
Председател на Общински съвет – Омуртаг  


