
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 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 четвърто извънредно заседание на Общински съвет 
– Омуртаг на 28.02.2013 г. /четвъртък/, от 16.00 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 
31.12.2012 г. 
 2. Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2013 г. 
 3. Предложение относно приемане на годишен план за приватизация през 2013 г. 
 4.  Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2013 г. 
 5. Докладна записка относно допълнение на Наредба  №1 за обществения ред на 
територията на  община Омуртаг. 
 6.Предложение относно изменение на Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг.  
 7. Докладна записка относно отмяна на т. 4 на чл. 28 от Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг.  
 8. Предложение относно приемане на План за действие на община Омуртаг за подкрепа на 
интеграционните политики (2013-2014). 
 9.Докладна записка относно ползването на временен безлихвен заем от бюджетната сметка 
на ОУ ,,Г. Бенковски’’ с. Беломорци за финансиране на разходи до възстановяването им по 
одобрен проект. 
 10. Докладна записка относно ползването на временен безлихвен заем от бюджетната 
сметка на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг за финансиране на разходи до 
възстановяването им по одобрен проект. 
 11. Предложение относно откриване на процедури за продажба  на терен – частна общинска 
собственост, представляващ предаваемо място по действащия регулационен план на с. Козма 
Презвитер, по реда на ЗУТ и ЗОС.   
 12. Предложение относно определяне на комисия за картотекиране на нуждаещи се 
граждани по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 
 
Забележка:  

 Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат 
заседания и да вземат конкретни становища. 

   Допълнителните материали по т.1, т.3, т.4 и т.8  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 
 
 


