
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 четиридесет и четвърто редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг на 28.02.2014 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. Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2014 г. 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2014 г. 
3. Предложение относно промяна статута на „Исторически музей – Омуртаг” в самостоятелно 

юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 
4. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Омуртаг за 2013 г. 
5. Предложение относно приемане на Общински план за  младежта за 2014 г. от Общински 

съвет – Омуртаг.   
6. Предложение относно Общинска краткосрочна Програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Омуртаг за периода 2014 – 2016 
година. 

7. Предложение относно Общинска дългосрочна Програма за използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива на Община Омуртаг за периода 2014 – 2023 година. 

8. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на физическо лице. /с. Камбурово – 
Антоний Илиев Боров/ 

9. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за продажба на общински 
поземлени имоти на собствениците на изградените върху имотите сгради.    /с. Могилец – Вилдан 
Алиева Ибрямова/  

10. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на правото на 
пристрояване с площ 11.85 кв.м., Рампа за достъпна среда към съществуващ търговски обект. 
/”Магнит плюс” ЕООД с представител Мустафа Адемов/ 

11.  Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти 
– отредени за жилищно строителство. /с. Зелена Морава, с. Могилец и с. Горно Новково/ 

12.  Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти 
– нива с площ 6620 кв. м. и поземлен имот с площ 2165 кв. м., находящ се в землището на гр. 
Омуртаг. /местността „Ирелча”/  

13. Разни. 
 
 
Забележка:  

 Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат 
заседания и да вземат конкретни становища. 
  Допълнителните материали по т.2, т.5 и т.6, 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 
 


