
Протокол №43 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.01.2014 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 43 
 

30.01.2014 г. 
 
 Днес, 30.01.2014 г. от 13:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе четиридесет и 
трето извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 23 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – д-р Метин Исмаил. 
На заседанието присъстваха още – Неждет Шабан – кмет на община Омуртаг, Рембие 

Ереджебова – секретар на община Омуртаг и служители от общинска администрация.  
Налице 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 и чл. 30 от 
Правилника за организация и дейността на ОбС – Омуртаг и неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг свиквам четиридесет и трето 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация Омуртаг /Мандат 2011 – 2015 г./  

2. Предложение относно кандидатстване за включване на проект: „Проект за 
инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична Водопроводна 
мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. Омуртаг“, 
Подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа с. Камбурово“ на 
Община Омуртаг в списъка с екологични проекти, предвидени за финансиране със средства от 
трансфера от Държавен Бюджет 2014г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда /ПУДООС/.  

3. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 
България”,  през 2014 г. /Рехабилитация на обществени зелени площи/ 

4. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 
България”,  през 2014 г. /Исторически музей, гр. Омуртаг/ 

 
 д-р Метин Исмаил –  Това са четирите точки колеги. Имате думата евентуално за промяна 
на дневния ред. Както виждате в първа точка става въпрос за изменение и допълнение на 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Омуртаг. Следващите три точки са 
свързани с проекти. Това наложи свикването на сесията, понеже има срокове свързани с 
проектите.  Имате думата за промяна на дневния ред евентуално.  
 Галина Иванова – Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател. Искам да задам няколко 
въпроса, които не са свързани с дневния ред. Ако прецените след като мине дневния ред, имам 
няколко въпроса към юрисконсулта на община Омуртаг и към г-н кмета, да ми бъде дадена 
думата. Благодаря Ви.    
 д-р Метин Исмаил –  Други въпроси свързани с дневния ред колеги. Въпросът поставен от 
г-жа Иванова е за т. Разни. Тъй като в Правилника е посочено, че при извънредна сесия няма как 
да включваме допълнителни точки. При извънредна сесия можем само евентуално да  променяме 
дневния ред в посока отпадане на точки. Нямаме право да добавяме точки. Този Правилник сме го 
гласували в началото на мандата колеги.  
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 Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува 
 

За – 23                                            Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                                  Приема се! 

   
Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация Омуртаг /Мандат 2011 – 2015 г./  

2. Предложение относно кандидатстване за включване на проект: „Проект за 
инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична Водопроводна 
мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. Омуртаг“, 
Подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа с. Камбурово“ на 
Община Омуртаг в списъка с екологични проекти, предвидени за финансиране със средства от 
трансфера от Държавен Бюджет 2014г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване 
на околната среда /ПУДООС/.  

3. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 
България”,  през 2014 г. /Рехабилитация на обществени зелени площи/ 

4. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 
България”,  през 2014 г. /Исторически музей, гр. Омуртаг/ 
 
Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        № 311 

 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУРТАГ (Мандат 2011 – 2015 
г.) 

 
1. Общински съвет-Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за месното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с чл.26, ал.1 от ЗМСМА изменя 
чл.11, ал.4 от правилника за организацията и дейността на общински съвет – Омуртаг и неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг (мандат 2011 – 2015 г.), като 
от: 

„Основното трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет е 70 % от размера на 
основното трудово възнаграждение на кмета на общината.” 
Става на: „Основното трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет е в размер 
на 80 на сто от възнаграждението на кмета на общината.” 
2. Общински съвет-Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за месното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ изменя чл.12, ал.7 от правилника за 
организацията и дейността на общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация Омуртаг (мандат 2011 – 2015 г.), като от: 
 ,,Основното трудово възнаграждение на заместник – председателите на  Общински съвет 
е 60 на сто от размера на основното трудово възнаграждение на кмета на общината.” 
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 Става на: „Основното трудово възнаграждение на заместник – председателите на 
 Общински съвет е 70 на сто от размера на основното  трудово възнаграждение на кмета на 
общината.” 
      3.  Общински съвет-Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за месното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА - „в 
общините с население до 100 000 души”, изменя чл.69, ал. 1 от правилника за организацията и 
дейността на общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация Омуртаг (мандат 2011 – 2015 г.), като от: 

„Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да 
надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация 
за последния месец от предходното тримесечие.” 

Става на: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е в 
размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за 
съответния месец. ” 

3.1. Общински съвет-Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за месното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с чл.48, ал.1 от ЗМСМА, 
допълва чл.17, ал. 1 от правилника за организацията и дейността на общински съвет – 
Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Омуртаг(мандат 2011 – 2015 г.), като се създават изречения второ и трето: 

„Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на 
общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.” 

3.2. На следващо заседание на Общински съвет-Омуртаг, Председателят на Общински съвет-
Омуртаг и/или общинските съветници да предложи/ предложат съответните промени на 
постоянни комисии по направления на дейност в изпълнение изискванията на ЗМСМА и т. 3.1. от 
настоящото решение. 

 4. Настоящото решение влиза в сила от 03.01.2014 година. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                            - за 
3) Мустафа Шабанов Камберов      - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                - отсъства 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов      - за 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства 
11) Ердинч Алиев Алиев              - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова    - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - за 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                 - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
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22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                          - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - против 
24) Невяна Радева Захариева            - против 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                         - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

            За – 21                                   Против – 2                            Въздържали се – 0 
                                               Приема се!  

Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        № 312 
 

Oтносно: Кандидатстване за включване на проект: „Проект за инвестиционна инициатива за 
обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична Водопроводна мрежа и изграждане на нова 
канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. Омуртаг“, Подобект: „Реконструкция и 
рехабилитация на улична водопроводна мрежа с. Камбурово“ на Община Омуртаг в списъка с 
екологични проекти, предвидени за финансиране със средства от трансфера от Държавен Бюджет 
2014г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.  

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА ОбС – Омуртаг взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
1. Дава съгласие община Омуртаг да кандидатства за включване на проект: „Проект за 

инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична Водопроводна 
мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. Омуртаг“, 
Подобект: „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа с. Камбурово“ в 
списъка с екологични проекти, предвидени за финансиране със средства от трансфера от 
Държавен Бюджет 2014г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/.  

2.  ОбС – Омуртаг потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на целите и 
приоритетите на Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 година – 
Стратегическа Цел 2: Балансирано развитие на инфраструктурни системи и дейности със социален 
и технически характер, осигуряващ условия за протичане на икономическите процеси, за свободно 
движение на хора, идеи, информация, стоки и капитали, за постигане на стандартите на 
обитаването, отдиха, обслужването и качеството на природата среда; Приоритет 2. Развитие и 
модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена 
ефективност на общинската икономика, Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на 
ВиК инфраструктурата; Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в 
общината, т. 2.2.1.6. Инвестиционен проект за обект реконструкция и рехабилитация на улична 
водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ на с. Камбурово. 

3. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме всички действия, 
свързани с подготовка, кандидатстване за включване на проект: „Проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична Водопроводна мрежа и 
изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. Омуртаг“, Подобект: 
„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа с. Камбурово“ на Община 
Омуртаг в списъка с екологични проекти, предвидени за финансиране със средства от трансфера 
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от Държавен Бюджет 2014г. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/ и последваща реализация.  

 

Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                  - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                            - за 
3) Мустафа Шабанов Камберов      - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов               - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                - отсъства 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов      - за 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства 
11) Ердинч Алиев Алиев               - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад               - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов      - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова    - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - за 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                 - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                       - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                         - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

            За – 23                                   Против – 0                            Въздържали се – 0 
                                               Приема се!  

Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        № 313 
 

Относно: Кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива България”,  през 2014 г. 
/Рехабилитация на обществени зелени площи/ 

 
І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема кандидатстването на 

община Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 Подобряване на обществената среда в 
населените места“ с обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ“ 
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ПОДОБЕКТ – ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА УПИ I, КВ. 124“ в УПИ I, кв. 124 по плана на гр. 
Омуртаг, общ. Омуртаг. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме всички действия, 
свързани с подготовката и кандидатстването на община Омуртаг по Проект “Красива България” 
Мярка 01 Подобряване на обществената среда в населените места“ с обект „„РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ“ ПОДОБЕКТ – ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА УПИ I, КВ. 
124“ в УПИ I, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг; 
 ІІІ. ОбС – Омуртаг – се ангажира да осигури съфинансирането от страна на община 
Омуртаг в размер на 50 % от стойността на проекта. 

 

Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                  - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                            - за 
3) Мустафа Шабанов Камберов      - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов               - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                - отсъства 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов      - за 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства 
11) Ердинч Алиев Алиев               - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад               - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов      - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова    - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - за 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                 - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                       - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                         - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

            За – 23                                   Против – 0                            Въздържали се – 0 
                                               Приема се!  

 

Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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        № 314 
 

Относно: Кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива България”,  през 2014 г. 
/Исторически музей, гр. Омуртаг/ 

 
І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема кандидатстването на 

община Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 Подобряване на обществената среда в 
населените места“ с обект „Исторически музей, гр. Омуртаг“. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме всички действия, 
свързани с подготовката и кандидатстването на община Омуртаг по Проект “Красива България” 
Мярка 01 Подобряване на обществената среда в населените места“ с обект „Исторически музей, 
гр. Омуртаг. 
 ІІІ. ОбС – Омуртаг – се ангажира да осигури съфинансирането от страна на община 
Омуртаг в размер на 50 % от стойността на проекта. 
 

Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                             - за 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                 - отсъства 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - за 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства 
11) Ердинч Алиев Алиев                - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                 - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - за 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за 

               
            За – 22                                   Против – 0                            Въздържали се – 0 

                                               Приема се!  
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 д-р Метин Исмаил – Преди да закрия днешното заседание, искам да кажа, че не съм 

забравил въпроса на г-жа Иванова, но както споменах щяхме да влезем в грубо нарушение с 
Правилника. Предлагам на г-жа Иванова /тук е секретаря на общината, кмета също е в рамките на 
общината, аз съм тук/, ако има въпроси, след заседанието евентуално да разговаряме по тези теми. 
Другото, което искам да кажа е, че на следващо заседание щом има въпроси, предполагам че 
въпросите сега са наболели, но нямаше как да ги включим на извънредно заседание, така че на 
следващото редовно заседание, тя може да си ги зададе.  

Благодаря Ви колеги. Желая Ви приятен ден.  
 
 
 

                                                          Председател на ОбС – Омуртаг:    /п/ 
                                                                                  /Д-р Метин Исмаил/ 
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