
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 петдесет 
и първо редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг на 22.07.2014г. 
/вторник/, 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 на бюджета на Община 
Омуртаг към 31.12.2013г.  

2. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2014г.  

3. Докладна записка относно предоставяне на безлихвен заем от бюджетната 
сметка на Община Омуртаг за финансиране на разходи по проект схема BG051PO001-4.1.0 
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.  

4. Предложение относно утвърждаване размера на основните месечни 
възнаграждения на кмета на общината, зам. кметовете, кметовете на населени места и 
кметските наместници. 

5. Предложение относно прехвърляне на активи чрез непарична /апортна/ вноска 
по реда на Търговския закон от Община Омуртаг към „МБАЛ-Омуртаг”, гр. Омуртаг 
придобити при изпълнение на договор за БФП №BG161PO001/4.1-05/2011/002. 

6. Докладна записка относно прекратяване процедура по конкурс и вземане на 
решение за провеждане на нов конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД.  

7. Докладна записка относно промяна на член от състава на „Обществен съвет за 
оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и 
упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване” 

8. Докладна записка относно утвърждаване на маршрутни разписания на 
линиите от общинската транспортна схема и утвърждаване на промени в общинската 
транспортна схема. 

9. Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните 
услуги на територията на община Омуртаг. 

10. Докладна записка относно утвърждаване на нов Правилник за устройството и 
дейността на исторически музей – Омуртаг. 

11. Предложение относно приемане Проект на нова Наредба за управление на 
отпадъците на територията на Община Омуртаг.  

12. Предложение относно изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с 
идентификатор 53535.202.468 местност „Ирелча” в землището на гр. Омуртаг, Община 
Омуртаг – собственост на „Балкан-65” ООД, гр. Търговище с управител Ешреф Хюсеин 
Ешреф.  

13. Предложение относно изработване на ПУП-План за застрояване ПИ № 
53535.260.429, местност „Балабан”, землище на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг за изграждане на 
площадка за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци и 
площадка за събиране и съхранение на битови биоразградими отпадъци.  

14. Предложение относно приемане на годишен план за приватизация през 2014г. 



15. Предложение относно приемане на списък на общинските жилища по видове и 
местонахождение. 

16. Предложение относно откриване на процедура за учредяване право на строеж 
на граждани върху Общински поземлен имот, находящ се в гр. Омуртаг, отреден за 
комплексно жилищно строителство – УПИ, кв. 112 по плана на гр. Омуртаг.  

17. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински 
обекти по реда на ЗСПК по списъка за приватизация 2014г. 
/с. Пъдарино, с. З. Морава, с. Змейно, с. Д. Хубавка, с. Първан / 

18. Предложение относно откриване на процедури за продажба на общински 
имоти по ЗПСК. 

19. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на 
съсобственост върху сграда и продажба на земя – частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС./с. Птичево/ 

20. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински 
поземлени имоти, с начин на трайно ползване „Ниви”. /с. Врани кон, с. Звездица, с. Змейно, 
с. Паничино, с. Могилец/ 

21. Предложение относно определяне на базисни цени за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип по реда на 
чл.56,ал.2 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми 
съоръжения на територията на община Омуртаг и общински нежилищни помещения. 

22. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на правото 
на надстрояване с площ 148 кв.м. към сграда „Заведение за бързо хранене” и право на 
строеж на рампа с площ 15 кв.м. 

23. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на правото 
на строеж на гараж с площ 54 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 53535.501.49 по 
плана н а гр. Омуртаг и подпорна стена с площ 23 кв.м. 

24. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на правото 
на строеж на гараж с площ 30кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 53535.501.1028 по 
плана на гр. Омуртаг. 
 
 
 
 
Забележка:  

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

 Приложенията по точките: 1 4, 8 и 9 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 


