
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 двадесето 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг на 26.11.2012 г. /понеделник/, 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 разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. 
 2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от 
община Омуртаг. 
 3. Предложение относно кандидатстване на община Омуртаг по мярка 226 - 
,,Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности’’ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  
 4. Докладна записка относно Решение №151 по Протокол №19/30.11.2012 на 
Общински съвет – Омуртаг. 
 5. Докладна записка относно закриване на населено място – с. Железари, Община 
Омуртаг. 
 6. Предложение относно откриване на процедура за продажба на предаваеми места 
към поземлени имоти, собственост на ФЛ и ЮЛ.  
 7. Предложение относно придобиване на част от сграда, представляваща Търговски 
обект в Кметство с. Българаново, общ. Омуртаг. 
 8. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински имоти за 
изграждане на Външно ел. захранване на обект ,,Фотоволтаична централа’’ в землището на 
с. Тъпчилещово, общ Омуртаг. 
 9. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински поземлен 
имот за изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизирана територия на с. 
Беломорци, общ. Омуртаг. 
 10. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за ,,Напорен 
водопровод от ПС гр. Омуртаг до ПС ,,ниска зона’’’’за обект ,,Допълнително 
водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – ІІ етап’’. 
 11. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план на ,,Външно ел. 
захранване на ПС гр. Омуртаг’’ за обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от 
яз. Ястребино – ІІ етап’’. 
 12. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за ,,Обслужващ 
път на ПС гр. Омуртаг’’ за  обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. 
Ястребино – ІІ етап’’. 
 13. Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за 
присъединяване към подстанция на вятърна електроцентрала с обща мощност 40 MBт 
,,Омуртаг – Красноселци’’. 
 14. Предложение относно избор на представител на Община Омуртаг в общото 
събрание на съдружниците на ,,В и К’’ООД, гр. Търговище. 



 15. Докладна записка относно създаване и организиране на дейността на 
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 
 16. Докладна записка относно изразяване на мотивирано мнение по искано 
опрощаване на дължими публични вземания от Славейка Стефанова Минчева.   
 17. Докладна записка относно изразяване на мотивирано мнение по искано 
опрощаване на дължими публични вземания от Юлиян Илиев Йорданов. 
 18. Докладна записка относно изразяване на мотивирано мнение по искано 
опрощаване на дължими публични вземания от Севгюл Елманова Мехмедова. 
 
 
 
Забележка:  

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

 
 
 
 
 
 
 
д-р Метин Исмаил     /п/ 
Председател на ОбС-Омуртаг 
 
 
 


