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П Р О Т О К О Л  

№ 8 

02.03.2012 г. 

      Днес, 02.03.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе осмо 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
      На заседанието присъстваха 28 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил 
Исмаил.  
      На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан, 
Зам. кмета на Община Омуртаг – Мехмед Мехмедов, Секретаря на Община Омуртаг – 
Рембие Ереджебова, служители от общинска администрация, кметове и кметски 
наместници по населени места. 
      На лице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
      Д-р Метин Исмаил - На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, 
свиквам осмо /редовно/ заседание на Общински съвет – 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 
31.12.2011 г. 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2012 г. 
3. Докладна записка относно промяна в структурата на общинска Администрация – 
Омуртаг.  
4. Предложение относно заявление вх. № 92-00-031/20.01.2012 г. от ЕТ ,,Миркин Син – 
Красимир Мирчев’’ гр. Омуртаг, ,,ДСК’’ ЕООД гр. Търговище и ,,АС – Интеркар’’ 
ЕООД гр. Омуртаг за частично изменение на ОУП на гр. Омуртаг, Община Омуртаг. 
5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на терен – частна 
общинска собственост, представляващ предаваемо място по действащата кадастрална 
карта на гр. Омуртаг по реда на ЗУТ и ЗОС. 
6. Предложение относно приемане на списък на общинските жилища в Община 
Омуртаг. 
7. 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.   
8. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински имот за 
изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизирана територия на с. Малко 
Църквище, общ. Омуртаг подробно описано в ПУП за обект ,,Присъединяване на 
фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от фотоволтаична система към 
съществуващ електропровод 20 кV”. 
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9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – 
публична общинска собственост за читалище с. Голямо Църквище. 
10. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцелараен план за 
външно електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор 
,,GLOBUL’’, с. Рътлина, общ. Омуртаг и предварително съгласие за учредяване право 
на прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 

Д-р Метин Исмаил – Уважаеми колеги, това е проекто – дневния ред. Имате 
думата за допълнение и промяна на дневният ред. Преди това искам да Ви кажа, че при 
мен постъпиха две предложения, едното от които е - Предложение относно 
утвърждаване на маршрутни разписания на линии от общинска транспортна 
схема и утвърждаване на промени в общинската транспортна схема. Това 
предложение е разгледано на постоянна комисия. Предлагам да влезе като 11 т. от 
дневният ред.  

Днес, постъпи още едно предложение, което Ви го раздадохме – Предложение 
относно откриване на процедури за продажба на общински имоти по ЗПСК. Аз 
предлагам това предложение да влезе в дневния ред като 12 т. Това са моите 
предложения за допълнение към дневния ред. Други предложения, имате ли колеги? 
Няма. Който е съгласен тези две точки да влязат в дневния ред, моля да гласува 
 

За – 26   Против – 0  Въздържали се – 0 

Приема се! 

А сега гласуваме общо дневният ред, с направените допълнения, който е 
съгласен, моля да гласува 

За – 26   Против – 0  Въздържали се – 0 

Приема се! 

Заседанието протече при следния  

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 
31.12.2011 г. 
2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2012 г. 
3. Докладна записка относно промяна в структурата на общинска Администрация – 
Омуртаг.  
4. Предложение относно заявление вх. № 92-00-031/20.01.2012 г. от ЕТ ,,Миркин Син – 
Красимир Мирчев’’ гр. Омуртаг, ,,ДСК’’ ЕООД гр. Търговище и ,,АС – Интеркар’’ 
ЕООД гр. Омуртаг за частично изменение на ОУП на гр. Омуртаг, Община Омуртаг. 
5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на терен – частна 
общинска собственост, представляващ предаваемо място по действащата кадастрална 
карта на гр. Омуртаг по реда на ЗУТ и ЗОС. 
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6. Предложение относно приемане на списък на общинските жилища в Община 
Омуртаг. 
7. 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.   
8. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински имот за 
изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизирана територия на с. Малко 
Църквище, общ. Омуртаг подробно описано в ПУП за обект ,,Присъединяване на 
фотоволтаична централа за производство на ел. енергия от фотоволтаична система към 
съществуващ електропровод 20 кV”. 
9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – 
публична общинска собственост за читалище с. Голямо Църквище. 
10. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцелараен план за 
външно електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор 
,,GLOBUL’’, с. Рътлина, общ. Омуртаг и предварително съгласие за учредяване право 
на прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 
11. Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания на линии от 
общинска транспортна схема и утвърждаване на промени в общинската транспортна 
схема. 
12. Предложение относно откриване на процедури за продажба на общински имоти по 
ЗПСК. 
 
Първа точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 41 
 
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 31.12. 2011г.  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.9, ал.2 от Закона за 
общинския дълг общински съвет - Омуртаг приема отчета за изпълнението на бюджета на 
Община Омуртаг за 2011 г., както следва: 
1.1 По прихода -                                                                     11  175   847 
/съгласно колона “отчет” на Приложение №1/ 
1.1.1. Приходи с държавен характер                                       8  019   802 
1.1.2.Приходи с общински характер                                       3  156   045 
1.2 По разхода                                                                         11  175   847 
/съгласно колона “отчет” на Приложение №2/                
1.2.1. За дейности на държавна отговорност                           8  019 802 
1.2.2. За дейности на държавна отговорност  
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дофинансирани с общински приходи                                               6 950 
1.2.3.За дейности на общинска отговорност                            3  149 095 
2. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове /съгласно Приложение №3/ 
3. Приема отчета за общинския дълг, както следва : 
 
• Към ПУДОС са погасени – 24 397 лв. 
• Задължения по финансов лизинг – 9 783 лв. 
• Дългосрочни  заеми от банки – 54 736 лв. 
• 4. Лихви по заеми от банки – 19 727 лв. 
• 5. Разходи за лихви по лизинга – 138 лв. 
• Такса ангажимент по заеми – 60 лв. 
• Други финансови услуги – 1 565 лв. 
 
4. Приема отчета за капиталовите разходи съгласно /Приложение №4/ 
5. Утвърждава разходите за командировки в страната на Кмета на Община Омуртаг –240 лв. и 
в чужбина 124 лв., на Председателя на Общински съвет в страната и чужбина – няма. 
 
 

За – 27         Против – 0            Въздържали се – 1 
 

Приема се! 
 

 
Втора точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 42 
 

Относно: Приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2012 г. 
 
 На основание чл. 52 ал.1, и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 
от ЗМСМА; чл.11, ал.9, чл. 12 и чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети; 
чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2012 г., ПМС 367 от 29.12.2011 год. и писмо № ФО-1 от 10.01.2012 год. 
на Министерство на финансите, Общински съвет - Омуртаг  

                                                                             
1. Приема бюджета на община Омуртаг  за 2012г. както следва: 
1.1 ПО ПРИХОДА  10 510 430 лв., съгласно Приложение №1       в т.ч. 
1.1.1. приходи с държавен характер   7 100 727 лв.                 
в т.ч.: 
1.1.1.1 обща субсидия за делегирани дейности  в размер на  6 509 897 лв. 
1.1.1.2 преходен остатък от 2011 г. в размер на - 315 277 лв  
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1.1.1.3 собствени приходи делегирани бюджети - 64 476 лв. 
1.1.1.4 временни безлихвенни заеми – 211 077 лв. 

   
1.1.2. приходи с общински характер  3 409 703 лв. 
   в т.ч.: 
1.1.2.1 данъчни приходи в размер на 560 000 /съгласно Приложение №1 и 1а/ 
1.1.2.2 не данъчни приходи  в размер на  1 358 211 /съгласно Приложение №1 и 1а 
1.1.2.3 обща изравнителна субсидия в размер на 1 374 700 лв. 
1.1.2.4 преходен остатък - 8 794 лв. 
1.1.2.5 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности– 151 
900 лв. 
1.1.2.6 за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 274 000 лв.  
1.1.2.7 за зимно подържане и снегопочистване –70 000 лв. 
1.1.2.8 временни безлихвени заеми /за дър.д/сти/ - /-/211 077 лв. 
1.1.1.8 временни безлихвени заеми - 0,00  в т.ч.    
1.1.1.8.1 предоставени заеми –  /-/210 000 лв. 
1.1.1.8.2 възстановени заеми – 210 000 лв. 
1.1.1.9. временни безлихвени заеми от ПУДОС - /-/ 10 800 лв 
1.1.1.10 погасени дългосрочни заеми от банки –  /-/54 750 лв. 
1.1.1.11 друго финансиране –  /-/ 111 275 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДА 10 510 430 лв. в т. ч.: 

 държавни дейности - 7 100 727 лв. 

 общински дейности - 3409 703 лв. 

1.2.1. Разпределен по функции и дейности, съгласно Приложение №2 
1.2.2. Инвестиционна програма, съгласно Приложение№ 4 
1.2.3.  Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 601 444 лв. в т.ч.: 
1.2.3.1 За делегирани държавни дейности - 601 444 лв. 
1.2.3.2 За местни дейности – 0,00 лв.. 
2.  Утвърждава числеността на персонала и средствата за заплати в местните дейности 
и средствата за заплати в делегираните от държавата дейности, разпределени по 
месеци, съгласно Приложение № 3. 
3.  Приема разчета за  целеви разходи и субсидии, както следва за: 
3.1 Членски внос – 10 000 лв.  
3.2 Помощи по решение на общински съвет - 5 000 лв.  
3.3 Помощи за погребения – 1 000 лв. 
3.3 Субсидии за читалища в размер на - 262 808 лв., съгласно Приложение № 5 и 
Приложение №5 «а» приходно разходните сметки във функция «Култура» местни 
дейности. 
3.4 Субсидии на организации с нестопанска цел, спортни клубове-в размер на 20 000лв.  
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3.5 Упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията по организации 
регистрирани по ЗЮЛНЦ и сключи договори с конкретни условия за използването й ; 
3.5.1. Договорите по т.3.4 се сключват след представяне на : 
1. Удостоверение за актуално състояние от Фирмено отделение на ТОС ; 
2. Удостоверение от Министерство на правосъдието, че организацията е вписана в 
Публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел ; 
 3. Валиден лиценз за извършване на дейността; 
4. Приема следните лимити за разходи : 
4.1 Социално-битови разходи на персонала зает по трудови правоотношения се 
определят в размер oдо 3 на сто от начислените трудови възнаграждения, за 
осигуряване на служебно работно и представително облекло. 
4.2 Представителни разходи - 8 000 лв. в т.ч.: 
- кмет - 4  000 лв.         
-  председател ОбС - 4 000 лв. 
5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, 
съгласно Приложение № 6 
5. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
5.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2012 г. – 250 000 лв.; 
5.2 Максималния размер на общинския дълг към края на 2012 г. – 250 000 лв. 
6. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение № 7 
 /В съответствие с приложение №8 към $ 28 от ЗДБРБ за 2012 г./ 
7. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и утвърждава 
приходно-разходните им сметки», съгласно Приложение № 8 и 8»а» , която дава дава 
право на директора: 
7.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 
7.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи. 
7.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в 
рамките на утвърдената численост. 
7.4 Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 
системата на делегирани бюджети, да реализират собствени приходи от такси и цени на 
услуги. 
7.5 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на 
делегирани бюджети да корегират служебно през 2012 г.със събраните собствени 
приходи приходната и рьзходната части на съответните дейности в частта за 
дофинансиране. 
7.6 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на 
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за 
направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери от 
други бюджети. 
8. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета за 2012 
г. В размер на 478 667 лв. и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012 
г. в размер на 47 605 лв.-Приложение №9. 
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8.1 При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните 
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. Дава право на кмета 
на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината. 
8.2 Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни 
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до 
възстановяването им от Управляващия орган. 
9.Възлага на кмета на общината: 
9.1 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя. 
9.2 Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 
бюджет по тримесечия и по месеци. 
10.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на : 
10.1 “местни дейности “ текущо да се ползват временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки и фондове на общината. 
11. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, неспазване сроковете за 
представяне на информация при неспазване на приетите приоритети и разписаните 
правила по Системата за финансова управление и контрол. 
11.1 Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един 
вид разходи в друг разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на 
разходите за делегираните от държавата дейности по функция «Образование», при 
условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
12. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено 
друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 от ЗОБ/ : 
12.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема 
на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 
12.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или 
от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и 
размер в частта за местните дейности; 
12.3 Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит определен за неотложни и 
непредвидени разходи в държавни и местни дейности. 
12.4 Ежемесечно, съобразно процента на касовото изпълнение на бюджета за 
делегираните от държавата дейности извършва трансфери към второстепенните 
разпоредители в срок от  7 работни дни  от получаването им от централния бюджет. 
12.5 Ежемесечно, съобразно процента на касовото изпълнение на бюджета за местни  
дейности извършва трансфери към второстепенните разпоредители. 
12.6 Да кандидатства за средства по структурни  и други фондове на ЕС, по национални 
програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие;  
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12.7 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти. 
12.8 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за 
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените  
годишни  цели на общината; 
13. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети 
13.1 Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използат по предназначение, като разходите за трудови 
възнаграждения и степендии са приоритетни; 
13.2 Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови 
разходи; за покриване на просрочени задължения; за разходи, свързани с дейности, за 
които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, 
ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти. 
14. Търговските дружества с общинско участие отчисляват дивидент върху печалбата 
си за 2011 г. в размер на 50 на сто.Срокът за внасянето му в общинския бюджет  е 
31.05.2012 г. 
15.Разшифровка на КР, финансирани от приходи по &40-00 Постъпления от продажба 
на общински нефинансови активи - Приложение №10 
16. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели Приложение 
№14 
17.Приема антикризисна програма с мерки за ограничаване на разходите и финансова 
стабилизация през бюджетната 2012 година.  
18. Приема Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2012 г. 
 

За – 26                        Против – 0            Въздържали се – 1 
 

                    Приема се! 
 

Трета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

              № 43 
 

Относно: Промяна в структурата на общинска Администрация – Омуртаг.  
 

І. Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА одобрява 
предложената промяна на Структурата на Общинска Администрация гр. Омуртаг в 
частта на дейност ,,Чистота’’–дейност финансирана от местни приходи по Приложение 
№ 1. 

За – 24                     Против – 0            Въздържали се – 1 
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Приема се! 
 

Четвърта точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 44 
 
ОТНОСНО: Заявление вх.№ 92-00-031/ 20.01.2012 год. от ЕТ ”Миркин Син-

Красимир Мирчев” гр.Омуртаг, „ДСК” ЕООД гр.Търговище и „АС-Интеркар” ЕООД 
гр.Омуртаг за Частично изменение на ОУП на гр.Омуртаг, Община Омуртаг. 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  Общински Съвет – Омуртаг 
разрешава да се проектира „Частично Изменение на ОУП на гр.Омуртаг в часта за 
територията в която се намират ПИ с идентификатор 53535.236.271, ПИ с 
идентификатор 53535.236.270 и ПИ с идентификатор 53535.232.262”. 

 
За – 25             Против – 0            Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Пета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

             № 45 
 
Относно: Откриване на процедури за продажба на терен–частна общинска 

собственост, представляващ предаваемо място по действащата кадастрална карта на 
гр.Омуртаг по реда на ЗУТ и ЗОС. 

 І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.4 от ЗОС и 
чл.60 от НРПУРОИ открива процедура за продажба на следния общински поземлен 
имот: Кад. № 53535.501.3216 с площ 435кв.м. по кадастралната карта на гр.Омуртаг  
терен-частна общинска собственост, представляващ предаваемо място към имот № 
53535.501.3217 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг, собственост на «Атлантик» 
ООД гр.Омуртаг с Управител Мехмед Хасанов Ахмедов по силата на НА №№ 34, том І, 
рег.№ 285, дело 27 от 2004 г. и 10, том І, рег.№ 3497, дело 490 от 2002 г.  

За общинския поземлен имот е съставен АОС № 232/04.01.2012г. 
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ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител и 
сключването на договора за продажба на цитирания по-горе общински поземлен имот, 
след приемане на пазарната оценка от ОбС – Омуртаг. 
 

За – 22              Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Шеста точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

             № 46 
 
Относно: Приемане на списък на общинските жилища в Община Омуртаг. 

 
А. ОбС-Омуртаг  на основание чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3 от НУРУЖНиНПНОЖ 

приема следния СПИСЪК: 
I. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

1. ул. “Цар Освободител” N 15, ет.VII, ап.33 
2. ул.”Генералска” N 26 
3. ул.”Генералска” N 28, вх.Б, ет.I, ап.21 
4. ул.”Генералска” N 28, вх.Б, ет.IV, ап.35 
5. ул.”Генералска” N 28, вх.Б, ет.IV, ап.33 
6. ул.”Генералска” N 30, вх.Г, ет.I, ап.47 
7. ул.”Генералска” N 71 
8. ул.”Генералска” N 73, вх.А, ет.I, ап.3 
9. ул.”Генералска” N 73, вх.А, ет.VI, ап.22 
10. ул.”генералска” № 73, вх.А, ет.1, ап.2 
11. ул.”Балкан” N 13 
12. ул.”Балкан” N 15 
13. ул.”Балкан” N 17 
14. ул.”Петър Берон” N 1 
15. ул.”Петър Берон” № 2 
16. ул.”Църковна” N 1, ет.1 
17. ул.”Църковна” N 1-а  
18. ул.”Църковна” N 3, вх.Б, ет.I, ап.23 
19. ул.”Волга” N 103, вх.А, ет.II, ап.5 
20. ул.”Волга” N 103, вх.А, ет.IV, ап.11 
21. ул.”Волга” N 103, вх.А, ет.V, ап.14 
22. ул.”Волга” N 103, вх.Б, ет.I, ап.17 
23. ул.”Волга” N 103, вх.В, ет.V, ап.44 
24. ул.”Волга” N 103, вх.Г, ет.I, ап.46 
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25. ул.”Волга” N 103, вх.Г, ет.I, ап.47 
26. ул.”Волга” N 103, вх.Г, ет.III, ап.53 
27. ул.”Волга” N 103, вх.Г, ет.IV, ап.55 
28. ул.”Волга” N 103, вх.Г, ет.IV, ап.56 
29. ул.”Трапезица” N1, ет.I 
30. ул.”Трапезица” N 1, ет.II 
31. ул. “Търновска” N 7 
32. ул.”Търновска” № 43 
33. ул.”Дунав” N 13 
34. ул. “П.Евтимий” N 2 
35. ул.”Раковска” N 5, ет.I 
36. ул.”Раковска” N 5, ет.II 
37. ул.”Вардар” N 4 
38. ул.”Здравец” N 14, вх.Б, ет.I, ап.3 
39. ул.”Здравец” N 16, вх.А, ет.IV, ап.10 
40. ул.”Генералска” N 18 /бивша печатница/ 
41. ул.”Стара планина” – къща 
42. ул. “Цар Освободител” N 17, вх.Б, ет.III, ап.9 
43. ул.”Църковна” N 1, ет.II 
44. ул. „Генералска” № 73, вх.А, ет.ІV, ап.14 

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ В С.ОБИТЕЛ 
1. ДЖБ 5, ет.III, ап.8  
5. ул.”Г.Заимов” N 1, с.Обител-къща 

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ В ДР.СЕЛА 
1. Общинска къща с.Величка, кв.18, п.V 
2. Общинска къща с.Камбурово,  
3. Общинска къща с.Долно Новково, кв.3, п.ХII-23 
4. Общинска къща с.Долно Новково, кв.2, п.VІІІ-18 
5. Общинска къща с.Плъстина,  
ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 
1.  ул.”Църковна” N 3, вх.Б, ет.V, ап.39 
2. ул.”Генералска” N 28, вх.Б, ет.III, ап.32 

IIІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 
    НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.ул.”Генералска” N 30, вх.Г, ет.V, ап.59 
2. ул.”Генералска” N 20, вх.Г, ет.II, ап.5  
3. ул.”Генералска” N 30, вх.Б, ет.IV, ап.26 
4. ул. „Генералска” № 30, вх.Б, ет.І, ап.17  

  За настаняване на медицински специалисти  
1. ул.”Генералска” N 28, вх.Б, ет.I, ап.22 
2. ул.”Генералска” N 73, вх.А, ет.II, ап.6 
3. ул.”Цар Освободител” N 15, ет.V, ап.23 

IV. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА 
1. Общинска къща с.Горно Новково 
2. Общинска къща с.Панайот Хитово 
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Б. ОбС- Омуртаг на основание чл. 85 от НРПУРОИ приема следния СПИСЪК 
на гаражите: 
           І. Предназначени за отдаване под наем: 
1. Гараж на ул.”Раковска” 5, гр.Омуртаг 
2. Гараж на ул.”Трапезица” 1, гр.Омуртаг 
3. Гараж на ул.”Дунав” 13, гр.Омуртаг 
4. Гаражи – 6 бр. в с.Обител 
 

За – 24             Против – 0            Въздържали се – 0 
 

          Приема се! 
 

Седма точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

             № 47 
 
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. 

1.ОбС-Омуртаг на основание §7 от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗОС и чл.64, ал.3 от НРПУРОИ определя базисни цени за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на чл.56, ал.2 от 
ЗУТ и НРУППС на територията на община Омуртаг и общински нежилищни 
помещения, съгласно приложените Тарифи, считано от 01.03.2012 г. 

 

За – 23                    Против – 0            Въздържали се – 0 
 
 

                   Приема се! 
 
 
 
 
 
Осма точка от дневния ред    
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 
              № 48 
 
Относно: Учредяване право на преминаване през общински имот за изграждане 

на ел.проводно отклонение в урбанизирана територия на с.Малко Църквище, 
общ.Омуртаг подробно описано в ПУП за обект “Присъединяване на фотоволтаична 
централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаична система към 
същуствуващ електропровод 20 кV”. 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.67, ал.1 ЗУТ и 192, ал.3,4 и 5, чл.193, ал.4 и 
ал.10 от ЗУТ, УЧРЕДЯВА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО на преминаване и прокарване на 
отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и 
съответните сервитутни права върху следния общински поземлен имот : 
ПОС:Част от Улица ОК с ОТ 8 и 7 по регулационния план на с.Малко Църквище - 50 
линейни метра Площ с ограничено ползване 105кв.м. /при 2.10м. сервитут/ за подземен 
кабел, свързан към съществуваща електропреносна мрежа за имот УПИ І, в кв.1 по 
плана на с. Малко Църквище, общ.Омуртаг. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение 
от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура–за изграждане на 
ел.захранване на обект «Електроцентрала за производство на ел.енергия от 
фотоволтаична система» находящ се в следния имот УПИ І, в кв.1 по плана на с. Малко 
Църквище, общ.Омуртаг, собственост на инвеститора “ПВ Експерт” ЕООД, 
гр.Търговище, ул.”Трапезица” № 50. 

ІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да възложи 
изготвянето на оценката на правото на преминаване на лицензиран оценител и да внесе 
същата за разглеждане от ОбС - Омуртаг. 

 
 

 За – 24         Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Девета точка от дневния ред 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

              № 49 
 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот–публична 
общинска собственост за Читалище в с.Голямо Църквище. 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3 от ЗОС и §4 от 
ПЗР на Закона за народните читалища, предоставя безвъзмездно за управление за 
нуждите на Читалище „Култура-1940” с.Обител, общ.Омуртаг, област Търговище част 
от Сградата на Кметство с.Голямо Църквище – публична общинска собственост, 
находяща се в УПИ VІІІ, кв.19 по плана на с.Голямо Църквище, представляваща–две 
помещения с обща площ 25кв.м., находящи се на етаж Първи от цитираната сграда. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината последващите действия по 
фактическото предаване на частта, определена за нуждите на Читалище за 
безвъзмездно ползване за читалищна дейност на клон на НЧ „Култура” с.Обител, със 
седалище в с.Голямо Църквище, община Омуртаг. 

 
За – 23                       Против – 0            Въздържали се – 0 

 
           Приема се! 
 

Десета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                              № 50 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за външно 
електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор 
“GLOBUL”, с.Рътлина, общ.Омуртаг и предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински 
Съвет – Омуртаг дава съгласие да се проектира ПУП-Парцеларен план за външно 
електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на  GSM оператор 
“GLOBUL”, с.Рътлина, общ.Омуртаг 

2. На основание чл.193, ал.4 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг дава 
предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно трасе през 
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поземлени имоти-общинска собственост в полза на „Космо България Мобайл” ЕАД 
гр.София. 

 
За – 24                          Против – 0            Въздържали се – 0 

 
           Приема се! 
 
 

Единадесета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 51 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на маршрутни разписания на линии от общинска 

транспортна схема и утвърждаване на промени в общинската транспортна схема. 
 

1. ОбС – Омуртаг на основание чл.20 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от Наредба N2 
от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Протокол от 
28.02.2012г. на комисията определена от Кмета на Община Омуртаг със Заповед N 
839/20.12.2011г., УТВЪРЖДАВА маршрутните разписания на линиите по приложения 
2бр. 

2. ОбС – Омуртаг на основание чл.20 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 3 от Наредба 
N2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Протокол от 
28.02.2012г. на комисията определена от Кмета на Община Омуртаг със Заповед 
839/20.12.2011г., УТВЪРЖДАВА допълненията в общинската транспортна схема с 
линиите по т.1 . 

3. ОбС Омуртаг на основание чл.16в от Наредба N2 от 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси, Упълномощава Кмета на община 
Омуртаг да възложи превозите по автобусни линии по т. 1 по реда на ЗОП.  
 
 

За – 22                          Против – 0            Въздържали се – 3 
 

                            Приема се! 
 
 
 
 

Дванадесета точка от дневния ред 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 52 
 
Относно: Откриване на процедури за продажба на общински имоти по ЗПСК. 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.2, чл.5, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3 от ЗПСК, чл.5, ал.1,ал.2, т.5 във връзка с чл.4, 
ал.4 и чл.11 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително 
процесуално представителство, приета с ПМС №115 от 2002г., Общински съвет – 
Омуртаг, реши: 

Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на: 

• УПИ ІV, в кв.14, по плана на с.Панайот Хитово, с площ 2000 кв.м. отреден за 
“Търговия и общ. хранене”; АОС №447 от 05.07.2000г. 

• УПИ VІ-104, кв.14, по плана на с.Обител; Незастроен с площ 1060кв.м., АОС № 
111/09.05.1997г. 

• Обект “Общинска баня”, с. Обител, УПИ VІІ, кв.19 по плана на селото, с площ 
665кв.м. и Сграда със застроена площ 135кв.м. АОС № 3/05.06.1995г.  

• УПИ V, квартал 22 по плана на с.Змейно, общ.Омуртаг, с площ от 4300кв.м., 
заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 
250кв.м., построена през 1968год. АОС № 044/04.03.1997г.  

• УПИ ХІІ, кв.15 по плана на с.Обител, общ.Омуртаг с площ 770кв.м., отреден за 
“Млекопукт”. За имота има съставен АОС № 12 от 17.04.2006г. 

• Обект “Бивше Училище” с.Долно Новково, поземлен имот І в кв.11 по плана на 
селото, с площ 6290кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със 
застроена площ 305кв.м. АОС № 90/19.03.2009г. 

• Обект “Бивше Училище”, представляващ УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, 
общ. Омуртаг, с площ 8000 кв.м., с построената в него двуетажна масивна сграда 
със застроена площ 190 кв.м., АОС № 257/06.08.1997 г. 

• Обект “Бивше Училище”, представляващо УПИ І-119, кв. 18, по плана на с. Висок, 
общ. Омуртаг, с площ 3285кв.м. и построените в него едноетажна масивна сграда 
със застроена площ 140кв.м., едноетажна полумасивна сграда от 130 кв.м. и 
тоалетна с площ 24кв.м., за имота има съставен АОС № 236/22.02.2012г.  

• УПИ ІV, квартал 9 по плана на с.Падарино, общ.Омуртаг, с площ от 6400кв.м., 
заедно с построената в нето триетажна масивна сграда с разгъната застроена площ 
660кв.м., построена през 1962год., за имота има съставен АОС № 62 от 
10.03.1997г.  

• Поземлен имот с площ 1025 кв.м., отреден за „Търговия и обществено 
обслужване”, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр.Омуртаг /стар 
идентификатор кв.95, парцел І/. За имота има съставен АОС № 158/29.07.2010 
год.  
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• УПИ ХІІ, кв.33 а по плана на с.Камбурово, Община Омуртаг с площ 808 кв.м., 
отреден за „Търговия и обществено обслужване” за имота има съставен АОС № 
137/01.07.2010 год.  

• УПИ ХІІІ, кв.33 а по плана на с.Камбурово, Община Омуртаг, с площ 834 кв.м., 
отреден за „Търговия и обществено обслужване” за имота има съставен АОС № 
138/01.07.2010 год.  

• Поземлен имот VІІ-18 в кв.2 по плана на с.Долно Новково, общ.Омуртаг с площ 
800кв.м. с построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена 
площ 70кв.м.–за здравна служба. Сградата е построена през 1968г. за имота има 
съставен АОС № 214 от 14.07.1997г.  

• УПИ VІІ, кв.3 по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг с площ 2452 кв.м. 
отреден “Разширение на Мандра”, за имота има съставен АОС № 
444/12.06.2000г. 

• УПИ V, кв.9 по плана на на с.Зелена Морава, с площ 890кв.м. отреден за 
“Търговия”, за имота има съставен АОС № 100/14.07.2009г.;  

• УПИ ІІІ, кв.9 по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг с площ 1960 кв.м., 
отреден за “Кланичен пункт”, за имота има съставен АОС № 101/14.07.2009г. 

 
ІІ. ОбС – Омуртаг Възлага на Кмета на общината провеждането на процедурите 

и сключване на договорите по изготвянето на актуализация на приватизационните 
оценки, /без анализи на правното състояние/, информационни меморандуми и други 
във връзка с продажбата на обектите по т.1 по реда на Наредбата за възлагане 
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. 

ІІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Председателя на Общински съвет-Омуртаг да 
организира обнародването на настоящето решение в държавен вестник. 

                                             

 

                                               Председател на ОбС – Омуртаг:/п/ 

                                                                                                     /Д-р Метин Исмаил/  


