
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 
единадесето редовно  заседание на Общински съвет – Омуртаг  на 30.05.2012 г. 
/сряда/, 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 упълномощаване на кмета  на Община Омуртаг за 

подписване на запис на заповед по проект ,,Реконструкция/възстановяване и оборудване 
на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД – гр. Омуртаг’’.  

2. Предложение относно помощи по решение на общински съвет. 
3. Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на извънбюджетната 

сметка на Прогимназия  ,,Акад. Даки Йорданов’’, гр. Омуртаг за 2012 г. 
4. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за организацията 

и управлението на общинските пазари на територията на Община Омуртаг. 
5. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на 

Община Омуртаг. 
6. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Омуртаг за 2012 г. 
7. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за изпълнение на 

Програмата за опазване на околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013г. 
8. Предложение относно общинска Програма за управление на дейностите по 

отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 
9. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за извършените 

дейности по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в Община 
Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

10. Предложение относно изменение и допълнение на стратегия за развитие на 
социалните услуги за 2011 – 2015 г. 

11.  Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните 
услуги на територията на Община Омуртаг. 

12. Докладна записка относно съгласуване и приемане на годишния план за 
дейността на сектор ,, ВЪТРЕШЕН ОДИТ’’ при Община Омуртаг. 

13. Предложение относно определяне на комисия за картотекиране на нуждаещи се 
граждани по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 

14. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за учредяване 
право на преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от 
общите мрежи на техническата инфраструктура на обект /Водоснабдяване на ПИ/ през 
общински имот – ПОС – част от полски път, находящ се в землището на гр. Омуртаг. 

15. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване 
и Парцеларен план за обект ,,Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево’’ и 
предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински 
и частни имоти. 

16. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и 
План за застрояване и план – схема за елементи на техническа инфраструктура за обект 
,,Реконструкция и рехабилитация  на водопроводната мрежа  и изграждане на нова 
канализационна мрежа и ПСОВ с.Камбурово, общ. Омуртаг’’ и предварително съгласие за 
учредяване право на прокарване на водопровод през общински и частни имоти. 



17. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за 
присъединяване на малка ветрова електроцентрала в землището на гр. Омуртаг, общ. 
Омуртаг, в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг, в землището на с. Веренци, общ. 
Омуртаг и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 
през общински имоти. 

18. Предложение относно ПУП – Парцеларен план ,,Електрозахранване на базова 
станция № 4525 на GLOBUL’’ подобект ,,МТП 25 кVA, 20/0,4/0,23 кV отклонение от извод 
,, Илийно’’. 

19. Предложение относно откриване на процедура за продажба на част от обекти /с. 
Станец, с. Красноселци, с.Г. Козарево, с. Зелена Морава/. 

20. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински 
поземлени имоти – отредени за жилищно строителство. 

21. Предложение относно откриване на процедура за допълнително пристрояване 
върху имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея 
сграда  по реда на ЗОС. 

22. Предложение относно учредяване право на ползване на незастроен общински 
терен, за открит паркинг представляващ част от урегулирани поземлени имоти. 

23. Предложение относно одобряване ПУП – Парцеларен план ,,Електропроводна 
схема БКЗРУ:400 кV землище на  с. Тъпчилещово. 

24. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и 
инф. меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 
 
Забележка:  

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

 Допълнителните материали по т.8 и  т.9, 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 
 


