
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 двадесет и седмо редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг на 28.05.2013 г./вторник/, 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 утвърждаване на корекции в бюджета и разчета за финансиране на 
капиталовите разходи  на Община Омуртаг през 2013 г. 
  2. Докладна записка относно предложение за поемане на общински дълг за финансиране на 
обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино’’. 
  3. Предложение относно поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския 
дълг, за изпълнение на Проект «Реконструкция/ възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» 
ЕАД, гр. Омуртаг”. 
  4. Предложение относно определяне на обект ,,Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг’’ за обект от първостепенно  
общинско значение. 
  5. Докладна записка относно утвърждаване на Общинска Програма за закрила на детето за 
2013г. 
  6. Докладна записка относно създаване на ,,Звено за услуги за помощ в дома’’ към 
съществуващ домашен социален патронаж гр. Омуртаг. 
  7. Предложение относно изменение и допълнение на Стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Омуртаг 2011-2015г. 
  8. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на община 
Омуртаг. 
  9. Предложение относно одобряване на сечи от ОбГТ за 2013 год. на Община Омуртаг. 
  10. Предложение относно приемане на решение за изработване на Общ устройствен план на 
Община Омуртаг. 
  11. Предложение относно изработване на ПУП – Парцеларен план за водопроводно 
отклонение за обект ,,Кравеферма  за 60 броя крави’’ в ПИ № 090031, стопански двор, землище на 
с. Горно Новково, община Омуртаг. 
  12. 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. 
  13. Предложение относно приемане на годишен списък на общински жилища и гаражи по 
видове и местонахождение. 
  14. Предложение относно учредяване право на прокарване през общински имот на 
отклонение за водоснабдяване  на ПИ 000071 в землището на с. Козма Презвитер. 
  15. Предложение относно учредяване право на прокарване през общински имоти на 
отклонение за изграждане на ел. захранване за обект ,,Кравеферма  за 60 броя крави’’ в ПИ № 
090031, стопански двор, землище на с. Горно Новково, община Омуртаг. 
  16. Предложение относно учредяване право на прокарване през общински имот на 
отклонение за изграждане на ел. захранване за обект ,,Кравеферма  и склад за фураж’’ в ПИ № 
088012, стопански двор, землище на с. Горна Хубавка, община Омуртаг. 



  17. Предложение относно откриване на процедури за продажба на общински имоти по реда 
на ЗПСК. 
  18. Докладна записка относно годишен доклад за дейността на ,,ОМУРТАГ ТРАНС’’ООД, 
гр.Омуртаг. 
  19. Предложение относно откриване на процедури за продажба на общински имоти по реда 
на ЗПСК по списъка за приватизация 2013 г. 
 
 
 
   
 

Забележка:  
 Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат 

заседания и да вземат конкретни становища. 
  Допълнителните материали по т. 6 и  т. 10  , 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


