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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  О М У Р Т А Г 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 64 
 

20.03.2015г. 
 

  Днес, 20.03.2015 г. от 12:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе шестдесет и 
четвърто редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 26 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг, инж. 
Мехмед Мехмедов, Радка Рашева, Халиме Адемова – Заместник кметове на Община Омуртаг, 
Рембие Ереджебова – Секретар на Община Омуртаг, служители от Общинска администрация, 
кметове и кметски наместници, граждани.  
 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг – д-р Метин Исмаил 
Исмаил. 
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

д-р М. Исмаил: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам 
шестдесет и четвърто заседание  на Общински съвет – Омуртаг на 20.03.2015г. /петък/ от 
12.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Предложение относно приемане на обща численост и структура на Общинска 

администрация – Омуртаг. 
2. Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.  
3. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2015 г. 
4. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на 

община Омуртаг.  
5. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 

от Закона за подпомагане на земеделските производители за 2015 г. 
6. Предложение относно определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. 

Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап” за обект от първостепенно общинско значение.  
7. Предложение относно увеличаване на броя на таксиметровите автомобили. 
8. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община 
Омуртаг. /депониране на отпадъци/ 

9. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община 
Омуртаг. /МДТ/ 

10. Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяне на размера на 
местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

11. Предложение относно промяна вида на собственост от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост на имоти, находящи се в с. Станец и с. Веселец 

12. Предложение относно обявяване на част от имот – публична общинска собственост 
за имот с пряко стопанско предназначение, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” 
№ 2а, ет. ІІ /сграда на общинска администрация/. 

13. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години, част от имот, едно помещение с площ 4 кв. м. – публична общинска собственост, 
„Младежки дом”, представляваща сглобяема сграда със застроена площ 229.50 кв.м., 
находяща се в УПИ ХІ-94, кв. 13, по плана на с. Великденче.  
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14. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 

години, част от имот 000011 – Пасище, мера – публична общинска собственост по КВС на 
землището на с. Звездица. 
 

д-р М. Исмаил: Това е проекта за дневен ред колеги, имате думата за допълнение на 
дневния ред. Има една важна точка – т.3 Бюджета на Община Омуртаг. Има едно допълнение, 
което постъпи в отдел общински съвет, докладна записка относно: Искане до кмета на 
Община Омуртаг, на основание чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ за взимане на решение, относно 
включване на проектни полски пътища в разпределените масиви за ползване на 
земеделски земи за землищата в Община Омуртаг, за стопанската 2014-2015 година. 
Моето предложение е да влезе в дневния ред като т.15. 

С. Фейзулов: Предлагам към дневния ред да има т.Разни, защото отдавна нямало т. 
Разни – за бездомните, скитащите кучета. Да бъде като т.16 – Разни.  

 д-р М. Исмаил: Други предложения относно дневния ред. Преминаваме към 
гласуване на допълнителното предложение т.15 от дневния ред да бъде докладна записка 
относно: Искане до кмета на Община Омуртаг, на основание чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ за 
взимане на решение, относно включване на проектни полски пътища в разпределените 
масиви за ползване на земеделски земи за землищата в Община Омуртаг, за стопанската 
2014-2015 година. Който е съгласен, моля да гласуваме.  

  
ЗА – 25  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
д-р М. Исмаил: Гласуваме предложението на С. Фейзулов. Т.16 от дневния ред да 

бъде т.Разни. Който е съгласен, моля да гласува.  
 

ЗА – 25  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
  д-р М. Исмаил: Сега нека да гласуваме, целия дневен ред. Който е съгласен, моля да 
гласува.  
 

ЗА – 25  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Предложение относно приемане на обща численост и структура на Общинска 
администрация – Омуртаг. 

2. Предложение относно приемане на Годишна Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.  

3. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2015 г. 
4. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на 

община Омуртаг.  
5. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на 

чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители за 2015 г. 
6. Предложение относно определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на 

гр. Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап” за обект от първостепенно общинско значение.  
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7. Предложение относно увеличаване на броя на таксиметровите автомобили. 
8. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община 
Омуртаг. /депониране на отпадъци/ 

9. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община 
Омуртаг. /МДТ/ 

10. Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяне на размера 
на местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

11. Предложение относно промяна вида на собственост от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост на имоти, находящи се в с. Станец и с. Веселец 

12. Предложение относно обявяване на част от имот – публична общинска 
собственост за имот с пряко стопанско предназначение, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. 
Стамболийски” № 2а, ет. ІІ /сграда на общинска администрация/. 

13. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години, част от имот, едно помещение с площ 4 кв. м. – публична общинска собственост, 
„Младежки дом”, представляваща сглобяема сграда със застроена площ 229.50 кв.м., 
находяща се в УПИ ХІ-94, кв. 13, по плана на с. Великденче.  

14. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 
години, част от имот 000011 – Пасище, мера – публична общинска собственост по КВС на 
землището на с. Звездица. 

15. Докладна записка относно искане до кмета на Община Омуртаг, на основание 
чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ за взимане на решение, относно включване на проектни полски 
пътища в разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищата в Община 
Омуртаг, за стопанската 2014-2015 година. 

16. Разни.  
 

Първа точка от дневния ред - Предложение относно приемане на обща численост на 
Общинска администрация – Омуртаг.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 475 

 
Относно: Приемане на обща численост и структура на Общинска администрация – 

Омуртаг  
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Омуртаг, РЕШИ: 

Одобрява обща численост и структура на Общинска администрация - Омуртаг, 
състояща се от трима заместник кмета, секретар, главен архитект, финансови контрольори, 
звено “Вътрешен одит”, секретар  МКБППМН, старши експерт “ОМП”, седем дирекции и 
осем отдела разпределени съгласно Приложение № 1 за дейност 122 Дейност “Общинска 
администрация” – държавна  и Приложение № 2 за местните дейности, считано от 01.01.2015 
г.  

2. Устройственият правилник на Общинска администрация – Омуртаг, в съответствие с 
т. 1 от настоящото решение, след оценка натовареността и длъжностните задължения на 
отделните служители, ревизиране функциите на отделните звена и задълбочен анализ на 
дейността им, да се утвърди от Кмета на Община Омуртаг съгласно разпоредбите и 
изискванията на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 
администрацията, чл. 44, ал. 1, т. 17/8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Закона за 
администрацията. 

 3 



Протокол №64 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 20.03.2015г. 
3. Длъжностното разписание, в съответствие с т. 1 от настоящото решение, да се 

утвърди от Кмета на Община Омуртаг съгласно разпоредбите и изискванията на Наредбата за 
прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, при спазване 
Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на класификатора 
и други специфични изисквания, определени с нормативен акт. 

 
За – 23                                     Против – 3                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
  Втора точка от дневния ред – Предложение относно приемане на Годишна Програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 476 
 
 Относно: Приемане на Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2015г.  
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, приема Програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2015год. /съгласно приложение/ 

 
За – 26                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Трета точка от дневния ред – Докладна записка относно приемане на бюджета на 

Община Омуртаг за 2015г.   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 477 

 
 Относно: Приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2015 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. 94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г., ПМС 8 от 16.01.2015 год. за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставянето на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет  на община Омуртаг, Общински 
съвет – Омуртаг 

РЕШИ : 
 
1. Приема бюджета на община Омуртаг  за 2015 г. както следва: 
1.1 ПО ПРИХОДА  12 418 541 лв., съгласно Приложение №1       в т.ч. 
1.1.1. приходи с държавен характер   6 507 667 лв.                 
   в т.ч.: 
1.1.1.1  обща субсидия за делегирани дейности  в размер на  6 078 521  лв. 
1.1.1.2  преходен остатък от 2014 г. в размер на   - 327 398 лв. 
1.1.1.3  собствени приходи делегирани бюджети  -  47 190  лв. 
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1.1.1.4  временни безлихвенни заеми – 73 733  лв. 
1.1.1.5  временно съхранявани средства на разпореждане - /-/19 175 лв. 
1.1.2. приходи с общински характер  5 910 874 лв. 
   в т.ч.: 
1.1.2.1 данъчни приходи в размер на   704 000 /съгласно Приложение №1 и 1а/ 
1.1.2.2 не данъчни приходи  в размер на  2 793 832 /съгласно Приложение №1 и 1а/ 
1.1.2.3 обща изравнителна субсидия в размер на  1 554 000 лв. 
1.1.2.4 преходен остатък -  242 421  лв. 
1.1.2.5 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности – 

379 200 лв. 
1.1.2.6 за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 406 200 лв.  
1.1.2.7 за зимно подържане и снегопочистване –135 100 лв. 
1.1.2.8 предоставени трансфери на /МБАЛ/ - /-/ 65 946 лв. 
1.1.2.9 временни безлихвени заеми /за дър.д/сти/ -  /-/73 733 лв. 
1.1.2.10. временни безлихвени заеми  -  /-/ 50  000  лв. в т.ч.    
1.1.2.10.1 предоставени заеми   –  /-/100 000 лв. 
1.1.2.10.2 възстановени заеми – 50 000 лв. 
1.1.2.10.3 погасени дългосрочни заеми от банки –  /-/435 000 лв. 
1.1.2.11 друго финансиране –  /-/ 179 200 лв. 
1.1.2.12 приватизация /+/ - 500 000 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДА  12 418 541  лв.   в т. ч.:държавни дейности  -  6 507 667  лв.

 общински дейности  -  5 799 424  лв. и   дофинансиране на държавни дейности с 
местни  приходи - 111 450 лв. 

1.2.1. Разпределен по функции и дейности, съгласно Приложение №2 
1.2.2.  Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  78 745   лв. в т.ч.: 
1.2.2.1 за делегирани държавни дейности -  78 745  лв. 
1.2.2.2 за местни дейности – 0  лв. 
2. Приема разпределението на преходния остатък от 2014 г.по функции и дейности по 

бюджета на Община Омуртаг за 2015 г., съгласно Приложение № 3  
3.  Утвърждава разходите за заплати по месеци през 2015 г., без звената от системата 

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 
Приложение № 4. 

4.Приема разходите разпределението по функции, дейности и параграфи в частта за 
делегираните от държавата дейности, за местни дейности и за делегирни от държавата – 
дофинансиране с приходи от общински характер, съгласно Приложение № 5  

5.Приема бюджета на Община Омуртаг по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 
Приложение №6.    

6.Приема инвестиционната програма за 2015 г., съгласно  Приложение № 7, както 
следва: 

6.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за 
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 785 400 лв.,  съгласно 
Приложение № 8 

6.2.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 
на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 9. 

7. Утвърждава  разчет за  целеви разходи и субсидии, както следва за: 
7.1 Членски внос – 10 600 лв.  
7.2 Помощи по решение на общински съвет  -    7 000  лв. в т.ч. 
7.2.1 Еднократна помощ до 2 000 лв. 
- за Християна Анетова Колева – Родена на 12.06.2011г. в гр. Омуртаг, общ. 

Омуртаг, обл. Търговище 
Чрез майката на детето: 
- Анета Колева Симеонова – Родена на 22.03.1976г. 
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Сумите се превеждат по банков път, съгласно необходимостта от съответното 

лечение в рамките на лимита.  
7.3 Помощи за погребения – 1 000 лв. 
7.4. Субсидии за 
7.4.1.читалища в размер на -  319 240  лв., съгласно Приложение № 10 .  
7.4.2.спортни клубове -  28 000 лв., съгласно Приложение № 11 
7.4.2.1. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.7.2 – 7.4.2 
8. Приема следните лимити за разходи : 
8.1 Социално-битови разходи на персонала зает по трудови правоотношения се 

определят в размер до 3 на сто от  начислените трудови възнаграждения, за осигуряване на 
служебно работно и представително облекло. 

8.2 .Разходи  за представителни цели и международна дейност дейност на кмета на 
общината в размер на  - 10 000   лв.  

8.3.Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на  10 000  лв. 
9.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски: 
9.1.На основание чл.40, ал.1 от ПМС №8/16.01.2015 г. определя размер за покриване на 

разходи за пътуване от местоживеенето до работата и обратно в размер на 85 на сто,съгласно 
чл.2 от Наредбата за превозните разноски на работниците и служителите. 

9.1.1.Въз основа на чл.40 от ПМС №8/16.01.2015 г., утвърждава поименен списък на 
длъжностите и лицата по бюджетни дейности, за които се заплащат превозни разноски, 
съгласно Приложение № 12 

9.2 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно на педагогическия 
персонал, съгласно Приложение №13 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средставата от Европейския 
съюз съгласно Приложение №14. 

11.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2014-2016 г., Приложение № 15. 

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №.16. 
13.Определя максималния размер на дълга, както следва: 
13.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2015 г. – 200 000 лв.; 
14.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5 %. 
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2015 година в размер на 30 %. 
16. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 497 920, съгласно Приложение № 17. 
17.Определя размера на просрочените вземания, които се  предвижда да бъдат събрани 

през 2015 година в размер на 61 418 лв., съгласно Приложение № 18. 
18.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения  в съответната делегирана дейност; 

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност вдруга, без да изменя общия размер на разходите. 

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи по     т.1.2 от настоящето решение. 

19.Възлага на кмета: 
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
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19.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увелечение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 

20.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвенни заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

20.1. за всеки отделен случай  кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, на не по-късно 
от края на 2015 година. 

20.2. при  предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средсва по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

20.3. при всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвенни заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на ОбС. 

21. Упълномощава кмета: 
21.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на 
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

21.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

22.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение № 19 . 

23. Общински съвет – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг на следващо 
заседание на ОбС – Омуртаг да предложи корекции по бюджета на Община Омуртаг за 2015г. 
в Приложение № 7 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 
2015г. като се включи обект – Рехабилитация на ул. „Омуртаг” с. Долно Козарево на стойност 
70 000 лв.  

24. Общински съвет – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг на следващо 
заседание на ОбС – Омуртаг да предложи корекции по бюджета на Община Омуртаг за 2015г. 
в Приложение № 7 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 
2015г. като се включи обект – Рехабилитация на ул. „Родопи” с. Рътлина на стойност 65 
000лв.  

  
За – 26                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
 
Четвърта точка от дневния ред – Предложение относно приемане на доклади на 26 

читалища на територията на Община Омуртаг.   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 478 

 
 Относно: Приемане на доклади на 26 читалища на територията на община Омуртаг  
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 Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а /4/ от 
Закона за народните читалища приема внесените доклади от председателите на 26 народни 
читалища на територията на Община Омуртаг.  
 

За – 24                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 
Пета точка от дневния ред - Докладна записка относно ползване на общински мери и 
пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители за 2015г.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 479 

 
 Относно: Ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители за 2015 г. 
 

1. Утвърждава Годишен план за паша за стопанската 2014/2015 год.за общо и 
индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост по чл.19 и  §26 от ЗСПЗЗ 
съгласно /Приложение 1 и 2/. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват 
безвъзмездно от всички лица, притежаващи пасищни животни. Мерите и пасищата, 
определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем без провеждане на търг 
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните 
животни.  

2.  Дава съгласие за общо ползване на всички общински мери и пасища за 
стопанската 2014-2015 год. на животновъди и техните сдружения, които отглеждат пасищни 
животни  /Приложение 1/.  

3. Дава съгласие за предоставяне под наем без провеждане на търг на общински 
мери и пасища за индивидуално ползване за стопанската 2014-2015 год. на животновъди, с 
регистрирани животновъдни обекти / Приложение 1/.  

4. Утвърждава ПРАВИЛАТА за ползване на мерите и пасищата на територията на 
Община Омуртаг /Приложение 3/. 

5. Разпределението на мерите и пасищата от ОПФ да се извършва от общинска 
комисия назначена от Кмета на Община Омуртаг, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за 
окончателното разпределение на имотите в срок до 1 май. 

6. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, също така и в съседни землища, 
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни, в зависимост от притежаваните 
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска 
единица в имоти от осма до десета категория и имоти попадащи в недопустимия слой. 

7. Кандидатите за наемане на пасища и мери подават заявления по образец до 
кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат необходимите документи. 

8. Определя наемна цена за ползването на мерите и пасищата по т.3 за стопанската 
2014-2015 год. в размер на 6,60 лв./ дка и за стопанската 2015-2016 год. в размер на 10,00 
лв./дка. 

9. Възлага на Кмета на Общината след заплащане на наемната цена да сключи 
договори за ползване на общинските пасища и мери. 

10. Остават в сила договорите за наемане на пасища и мери за стопанската 2014-2015 
год. сключени преди 20.02.2015 год. 
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11. Задължават се кметовете и кметските наместници на населените места да следят 

за изпълнението на правилата за ползването на общинските пасища и мери.   
12. Решенията от № 1 до № 11 да влязат в сила от 20.02.2015 год. 

 
За – 22                         Против – 2                      Въздържали се – 1 

 
Приема се! 

 
Шеста точка от дневния ред – Предложение относно определяне на обект „Допълнително 
водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап” за обект от първостепенно 
общинско значение.  
              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 480 

 
Относно: Определяне на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. 

Ястребино І-ви етaп” за обект от първостепенно общинско значение 
 
Общински съвет – гр. Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с 

пар.5, т.73 от ДР ЗУТ и чл. 8, ал.9 ЗОС, допълва годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., в частта т.ІІ, т.2, буква „В” и обявява за 
обект от първостепенно общинско значение обект „Допълнително водоснабдяване на гр. 
Омуртаг от яз. Ястребино І-ви етап”.  

 
За – 24                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Седма точка от дневния ред – Предложение относно увеличаване на броя на 
таксиметровите автомобили.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 481 

 
 Относно: Увеличаване на броя на таксиметровите автомобили 
 

 Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.47, ал.1 от 
Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници увеличава броя на таксиметровите 
автомобили с още три в Община Омуртаг, като местостоянката да бъде на ул. „Търновска” № 
55 – Болница Омуртаг.  

  
За – 22                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Осма точка от дневния ред – Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 
6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни 
от община Омуртаг. /депониране на отпадъци/.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 482 
 
 Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община 
Омуртаг. /депониране на отпадъци/ 
 
 І. Общинският съвет на гр. Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 5 
от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, приема изменение в 
чл.20 в от Наредба № 6 за определяне и администраиране на местните такси и цени на услуги 
и права предоставени от Община Омуртаг, като чл.20 в придобива следния текст: 
 „считано от 01.01.2015г. за обезвреждане на отпадъци чрез депониране в 
Регионално депо за неопасни отпадъци на гр. Омуртаг физическите и юридическите лица 
заплащат отчисления по чл.60 от ЗУО в размер на 8.00 лв./т.”. 
 ІІ. Общинският съвет на гр. Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и 
чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, прави допълнение в 
Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права 
предоставяни от Община Омуртаг, като създава нов чл.20 г със следния текст: 
 „чл. 20 г – за обезвреждане на отпадъци чрез депониране в Регионално депо за 
неопасни отпадъци на гр. Омуртаг физическите и юридическите лица заплащат отчисления по 
чл.64 от ЗУО определени в Наредба №7/19.12.2013г., както следва: 
 за 2015г. – 28 лв./т.  
 за 2016г. – 36 лв./т.   
 за 2017г. – 47 лв./т.   
 за 2018г. – 61 лв./т.   
 за 2019г. – 78 лв./т.  
 за 2020г. и всяка следваща година – 95 лв./т.     
 

За – 20                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 
Девета точка от дневния ред – Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от 
община Омуртаг. /МДТ/  
              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 483 

 
 Относно: Приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг /МДТ/ 
 
 Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, от Закона за 
местните данъци и приема промени в Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община Омуртаг, както следва: 

1. В чл.22, ал.6, думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 
юни и до 31 октомври”, а думите „от 1 март” се заличават. 

2. Настоящето Решение влиза в сила, считано от 01.01.2015г.  
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За – 22                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Десета точка от дневния ред – Предложение относно приемане на промени в Наредба за 
определяна на размера на местните данъци на територията на Община Омуртаг.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 484 

 
 Относно: Приемане на промени в Наредба за определяна на размера на местните 
данъци на територията на Община Омуртаг 
 
 Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и приема промани в Наредба за определяна на размера на местните 
данъци на територията на Община Омуртаг, както следва: 

1. В чл.11, ал.1, думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 
юни и до 31 октомври”. 

2. В чл. 11, ал.2 думите „от 1 март” се заличават. 
3. В чл. 20 думите „и чл.17” се заличават.  
4. Настоящето Решение влиза в сила, считано от 01.01.2015г.  

  
За – 22                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
 Единадесета точка от дневния ред – Предложение относно промяна вида на 
собственост от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имоти, 
находящи се в с. Станец и с. Веселец.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 485 

 
 Относно: Промяна вида на собственост от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост на имоти, находящи се в с. Станец и с. Веселец 
 

І.ОбС – Омуртаг на основание чл.6, ал.1  ЗОС  и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ променя вида 
на собственост от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 
следните имоти:  

Бивше Училище с. Веселец – Цялото дворно място с площ 8280кв.м. и построената в 
него сграда – Начално училище със застроена площ 336кв.м., за който има съставен АОС № 
151/09.07.1997г., поради промяна в начина на ползване. 

Бивша Детска градина с. Станец – Цялото дворно място с площ 1580кв.м. и 
построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 110кв.м., за който има 
съставен АОС № 71/12.03.1997г., поради промяна в начина на ползване. 

 
За – 22                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 
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Протокол №64 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 20.03.2015г. 
Дванадесета точка от дневния ред – Предложение относно обявяване на част от имот – 
публична общинска собственост за имот с пряко стопанско предназначение, находящ се в гр. 
Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2а, ет. ІІ /сграда на общинска администрация/.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 486 

 
 Относно: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост за имот с 
пряко стопанско предназначение, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2а, ет. 
ІІ /сграда на общинска администрация/ 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл.3, ал.6 от НРПУРОИ обособява 
от ПОС в ПОС с пряко стопанско предназначение, част от имот с площ 1 кв.м., находящ се на 
ул.”Ал. Стамболийски” № 2а, етаж ІІ от Административна сграда  на Общинска 
администрация гр.Омуртаг, ПИ с кад.№ 53535.501.456.1.2 АОС № 12/17.05.2010г. и разрешава 
отдаването под наем на цитираната част от имота – публична общинска собственост, при 
условията за отдаване под наем на част от публична общинска собственост до 5 години. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да организира провеждането на търга 
и всички последващи процедури по обявяване на спечелилия търга и сключването на 
договора за отдаване под наем, съгласно глава седма от НРПУРОИ.  
 

За – 22                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 
 Тринадесета точка от дневния ред – Предложение относно откриване на процедура 
за отдаване под наем за срок от 5 години, част от имот, едно помещение с площ 4 кв. м. – 
публична общинска собственост, „Младежки дом”, представляваща сглобяема сграда със 
застроена площ 229.50 кв.м.,находяща се в УПИ ХІ-94, кв. 13, по плана на с. Великденче.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 487 

 
Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години, част от 

имот, едно помещение с площ 4 кв. м. – публична общинска собственост, „Младежки дом”, 
представляваща сглобяема сграда със застроена площ 229.50 кв.м.,находяща се в УПИ ХІ-94, 
кв. 13, по плана на с. Великденче 
 
 І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ открива 
процедура за отдаване под наем на помещение с площ 4кв.м. от имот „Младежки дом”, 
представляваща сглобяема сграда със застроена площ 229.50кв.м., находяща се в УПИ ХІ-94, 
кв.13, по плана на с. Великденче, общ. Омуртаг за монтиране на телекомуникационно 
оборудване. За имота има съставен АОС № 774/20.08.2001г. 
 ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по приключване на процедурата по определяне на наема и провеждането на 
публичен търг за отдаване под наем. 
 

За – 21                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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Протокол №64 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 20.03.2015г. 
 
 Четиринадесета точка от дневния ред – Предложение относно откриване на 
процедура за отдаване под наем за срок от 5 години, част от имот 000011 – Пасище, мера – 
публична общинска собственост по КВС на землището на с. Звездица.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 488 

 
 Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години, част от 
имот 000011 – Пасище, мера – публична общинска собственост по КВС на землището на с. 
Звездица 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ открива 
процедура за отдаване под наем на 240кв.м. от имот 000011 – Пасище, мера – ПОС в 
землището на с.Звездица, общ.Омуртаг за изграждане на подвижно телекомуникационно 
съоръжение. За имота има съставен АОС № 239/15.09.2014г. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по приключване на процедурата по определяне на наема и провеждането на 
публичен търг за отдаване под наем. 
 

За – 24                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 
 Петнадесета точка от дневния ред – Докладна записка относно искане до кмета на 
Община Омуртаг, на основание чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ за взимане на решение, относно 
включването на проектни полски пътища в разпределените масиви за ползване на 
земеделските земи за землищата в Община Омуртаг, за стопанската 2014-2015г.  
               

За – 0                         Против – 22                      Въздържали се – 2 
 

Не се приема! 
 

Шестнадесета точка от дневния ред – Разни.  
 
По т.Разни бяха отправени въпроси от страна общинските съветници за бездомните 

кучета, за които да се предприемат превантивни мерки.  
 

   

 

 

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