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П Р О Т О К О Л  
 

№ 9 
 

14.03.2012 г. 
 

Днес, 14.03.012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
девето извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Зам. председателя на ОбС – Омуртаг 

Ердинч Алиев Алиев. 
На заседанието присъстваха още – служители от общинска 

администрация.  
 
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 
Ердинч Алиев Алиев - 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 девето извънредно заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно участие в проектно предложение за 

безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 
,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите’’ в рамките на Приоритетна ос 3 ,,Устойчиво развитие на 
туризма’’, операция 3.2 ,,Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите’’ на ОП ,,Регионално развитие’’ 2007 – 2013 г.  
 

Ердинч Алиев Алиев – Ако няма въпроси, нека да гласуваме 
дневния ред. 

 
За – 22   Против – 0       Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
 

Заседанието протече при следния  
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ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно участие в проектно предложение за 
безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 
,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите’’ в рамките на Приоритетна ос 3 ,,Устойчиво развитие на 
туризма’’, операция 3.2 ,,Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите’’ на ОП ,,Регионално развитие’’ 2007 – 2013 г.  

 
Първа точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                             №53 
ОТНОСНО: Участие в проектно предложение за безвъзмездна 

финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” в рамките на Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на 
туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т. 12, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка: 

 РЕШИ: 
1. Дава съгласие община Омуртаг да участва в партньорство с община 

Върбица, област Шумен – Кандидат, и община Сунгурларе, област 
Бургас в проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” от ОП 
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

2. Дава съгласие община Омуртаг при одобрение на проектното 
предложение да осигури 1,25% собствен принос по проекта. 

3. Община Омуртаг да продължи изпълнението на съответната част от 
задължителните дейности по проекта, а именно рекламни дейности, 
участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на 
въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности) 



Протокол №9 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 14.03.2012 г. 
 

според Договора за партньорство, за период до 1 (една) година след 
приключване на дейностите по проекта. 

4. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Договор за 
партньорство за целите на проектното предложение с партньорите по 
проекта - община Върбица, област Шумен и община Сунгурларе, област 
Бургас. 

5. Упълномощава кмета на община Омуртаг да представлява общината 
като страна по Договора за партньорство за целите на проектното 
предложение. 

6. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Декларация за 
партньорство. 

7. Упълномощава кмета на община Омуртаг да предприема съответните 
действия по разработване на проектното предложение. 

8.   Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му. 
 
 
 

                                            Председател на ОбС – Омуртаг:/п/ 
                                                                                            /Д-р Метин Исмаил/
  

 


