
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 

шестнадесето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг на 31.08.2012 г. 

/петък/, 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 бюджета на Община Омуртаг към 

30.06.2012 г. 

2. Предложение относно одобряване на обща численост и структура на Общинска 

администрация – Омуртаг, в т. ч. и в местни дейности. 

3. Предложение относно закриване и преобразуване на общинки детски градини, чрез 

сливане. 

4. Докладна записка относно предложение за отписване на Гимназия ,,Симеон 

Велчев’’ гр. Омуртаг от Списъка на средищни училища на територията на Община 

Омуртаг. 

5. 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. 

6. Предложение 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 „Да направим училището привлекателно за 

младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - 

УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

7. Предложение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията 

на безстопанствени кучета 2012 - 2015 г. 

8. Предложение относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване и 

отглеждане на кучета на територията на Община Омуртаг. 

9. Предложение относно увеличаване на броя на таксиметровите автомобили. 

10. Предложение относно приемане на отчет за едногодишното управление на  

общинската собственост – 2011 г. 

11. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на правото на 

пристрояване с площ 44.6 кв. м. към търговка сграда. 

12. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 

поземлен имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на физически и 

юридически лица. 

13. Предложение относно приемане на оценка за продажба на общински поземлен 

имот на собственика на изградената върху имота сграда. 

14. Предложение относно предоставяне на част от Административна сграда /източно 

крило на етаж първи/ - публична общинска собственост, находяща на ул. ,,Ал. 

Стамболийски’’ № 2А, гр. Омуртаг за безвъзмездно управление на Министерство на 

правосъдието, за административни нужди на Районен съд, гр. Омуртаг. 

15. Предложение относно предоставяне на имот – публична общинска собственост за 

безвъзмездно управление на Клуба на инвалида и Пенсионерския клуб в г. Омуртаг – 

дейности на общинска бюджетна издръжка. 



16. Предложение относно промяна вида на собственост от публична в частна общинска  

собственост на имоти, с променен начин на трайно ползване. 

17. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински 

поземлени имоти, с начин на трайно ползване ,,Ниви’’. 

18. Предложение относно откриване на процедура за учредяване право на строеж на 

гаражи върху Общински поземлен имот, находящ се в гр. Омуртаг, отреден за жилищно 

строителство –УПИ І, кв. 120 по плана на гр. Омуртаг. 

19. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински 

поземлени имоти, отредени за жилищно строителство. 

20. Предложение относно учредяване право на строеж върху поземлен имот, 

собственост на НЧ ,,Отец Паисий – 1870’’ гр. Омуртаг в полза на Община Омуртаг. 

21. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински имоти за 

изграждане на Външно ел. захранване на БС GSM/UMTS № 4760 PM H=15 м, с. Рътлина, 

община Омуртаг, Подобект: Кабелна линия НН от стълб № 24, кл. ,,Долна махала” от ТП 

,,Г. Рътлина’’ до базова станция GSM/UMTS № 4760/ на GSM оператор ,,GLOBUL’’/. 

 

 

 

 

 

 

                             Председател на ОбС – Омуртаг:   /п/ 

                                       /д-р Метин Исмаил/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


