
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 
 

№ 53 
 

10.09.2014 г. 
 

  Днес, 10.09.2014 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 25 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Секретаря на Община Омуртаг – 
Рембие Ереджебова, зам. Кмета на Община Омуртаг – инж. Мехмед 
Мехмедов, служители от Общинска администрация.  
 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 петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг 
на 10.09.2014г. /сряда/, от 10.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния 
проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
 

1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 396 по Протокол 
№ 52 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 12.08.2014 
година. 

2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Омуртаг в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 
авансово плащане по договор № 25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 322 за 
Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността 
„Парка”, гр. Омуртаг”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

3. Предложение относно одобряване на допълнителни отдели и 
подотдели за сеч от ОбГТ за 2014год. на Община Омуртаг.  

4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за 
продажба на общински поземлен имот на собственика на изградената върху 
имота сграда и ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската 
част на съсобственика.  

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

6. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински жилища, находящи се в селата Горно Новково и Панайот Хитово.  



7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински обекти по реда на ЗПСК по списъка за приватизация 2014г. 
 

Това е проекто дневния ред колеги, имате думата за допълнение и 
промяна на дневния ред. В канцеларията на Общински съвет – Омуртаг 
постъпиха още две предложения, които бяха разгледани на Постоянни 
комисии, като: 

1. Докладна записка относно Утвърждаване по изключение на 
самостоятелни и слети паралелки в общообразователните училища на община 
Омуртаг под установения минимален норматив за страната съгласно Наредба 
№ 7 на МОН /обн. ДВ бр.4 от 2001г., п.изм. ДВ бр.17 от 28.02.2012г./. 

2. Предложение относно Изработване на ПУП – Парцеларен план за 
електропроводно отклонение за ПИ с идентификатор 53535.202.468 местност 
„Ирелча” в землището на гр. Омуртаг, Община Омуртаг и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод през 
общински имоти. 

Това да двете допълнителни предложения. Моето предложение е да се 
включат в дневния ред. Други предложения за допълнения има ли? 

Г. Иванова: Има предложение относно Приемане на пазарна оценка за 
стойността на правото на надстрояване с площ 148кв.м. към сграда 
„Заведение за бързо хранене” и право на строеж на рампа с площ 15кв.м. 

Ст. Джамбазов: Председател на ПК по „Финанси и бюджет” – тази 
точка не е разгледана от нашата комисия. 

Х. Бобов: Председател на ПК по „СХДОСПСПК” – допълнителните 
точки бяха разгледани на Постоянната комисия, но това предложение за 
Приемане на пазарна оценка за стойността на правото на надстрояване с 
площ 148кв.м. към сграда „Заведение за бързо хранене” и право на строеж на 
рампа с площ 15кв.м. се прие да не влиза в дневния ред.  

д-р М. Исмаил: Който е съгласен с предложението, което е направено 
от мен, допълнителните материали да влязат като т.8 и т.9 в дневния ред, 
моля да гласува. 

 
 ЗА – 23   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
д-р М. Исмаил: Гласуваме целия дневен ред, с направените 

допълнения. Който е съгласен, моля да гласува. 
 

ЗА – 24   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
Заседанието протече при следния  
 



Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно отмяна на Решение № 396 по Протокол 
№ 52 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 12.08.2014 
година. 

2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 
община Омуртаг в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено 
авансово плащане по договор № 25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 322 за 
Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността 
„Парка”, гр. Омуртаг”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

3. Предложение относно одобряване на допълнителни отдели и 
подотдели за сеч от ОбГТ за 2014год. на Община Омуртаг.  

4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за 
продажба на общински поземлен имот на собственика на изградената върху 
имота сграда и ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската 
част на съсобственика.  

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

6. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински жилища, находящи се в селата Горно Новково и Панайот Хитово.  

7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински обекти по реда на ЗПСК по списъка за приватизация 2014г. 

8. Докладна записка относно Утвърждаване по изключение на 
самостоятелни и слети паралелки в общообразователните училища на община 
Омуртаг под установения минимален норматив за страната съгласно Наредба 
№ 7 на МОН /обн. ДВ бр.4 от 2001г., п.изм. ДВ бр.17 от 28.02.2012г./. 

9. Предложение относно Изработване на ПУП – Парцеларен план за 
електропроводно отклонение за ПИ с идентификатор 53535.202.468 местност 
„Ирелча” в землището на гр. Омуртаг, Община Омуртаг и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод през 
общински имоти. 
 

Първа точка от дневния ред - Докладна записка относно отмяна на 
Решение № 396 по Протокол № 52 от заседание на Общински съвет – 
Омуртаг, проведено на 12.08.2014 година.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 397 

 



Относно: Oтмяна на Решение № 396 по Протокол № 52 от заседание 
на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 12.08.2014 година 

 
І. Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл.45, ал.9, предложение 

първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
ОТМЕНЯ Решение № 396 по Протокол № 52 от заседание на Общински 
съвет – Омуртаг проведено на 12.08.2014 година.  

 
Резултати от гласуване: 

 
 

ЗА – 24   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
 
Втора точка от дневния ред. 
Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община 

Омуртаг в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 
плащане по договор № 25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 322 за Проект 
„Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, 
гр. Омуртаг”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 398 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък 
върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 
25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 322 за Проект „Рехабилитация на 
обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг”, 
сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 
 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и на основание договор 
за отпускане на финансова помощ № 25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 
322 за Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в 
местността „Парка”, гр. Омуртаг”, сключен между Община Омуртаг и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 



идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
Изпълнителен директор.  

Общински съвет  
РЕШИ: 

 
1. Упълномощава кмета на община Омуртаг Неждет Джевдет 

Шабан да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 
89 490.61 лв. (осемдесет и девет хиляди четиристотин и деветдесет лева и 
шестдесет и една стотинки) за  обезпечаване на 110% от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 25/322/00568 от 08.07.2011г. по мярка 322 за Проект 
„Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, 
сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Омуртаг да подготви необходимите 
документи за получаване на допустимия ДДС на извършеното авансово 
плащане по договор № 25/322/00568 и да ги представи пред ДФ „земеделие” 
– Разплащателна агенция.  

3. Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му. 
 

Резултати от гласуване: 
 
 

ЗА – 23   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Трета точка от дневния ред 
Предложение относно одобряване на допълнителни отдели и подотдели 

за сеч от ОбГТ за 2014год. на Община Омуртаг.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 399 

Относно: Одобряване на допълнителни отдели и подотдели за сеч 
от ОбГТ за 2014год. на Община Омуртаг 

 
ОбС – Омуртаг на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.5, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползване на дървесина и недървесни горски продукти, приема да се извърши 



сеч в предвидените отдели и подотдели от ОбГТ – Община Омуртаг одобрени 
с писмо № 3816/18.08.2014 год. от РДГ – Шумен: 

1. Землище с. Станец – 234 дка 
- отдел 375 „ж” с площ от 234 дка – кад. номер 041012 – пробирка – 

15%; 
2. Землище с. Козма Презвитер – 31 дка 
- отдел 392 „б1” с площ от 31 дка – кад. номер 103003 – пробирка – 

25%; 
Количеството дървесина да се определи след маркиране и 

сортиментиране съгласно действащата нормативна уредба. 
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 22   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
Четвърта точка от дневния ред 
Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за 

продажба на общински поземлен имот на собственика на изградената върху 
имота сграда и ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската 
част на съсобственика.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 400 

Относно: Приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на 
общински поземлен имот на собственика на изградената върху имота 
сграда и ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинската 
част на съсобственика 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от 

ЗОС и чл.37, ал.2 от НРПУРОИ приема изготвената пазарна оценка от 
лицензиран оценител за стойността на застроен общински поземлен имот, 
представляващ част от ПИ XII-56, в кв.10 по плана на с. Висок, общ. Омуртаг 
/Бивше пълномощничество/ с площ 560кв.м. от които 39/56 ид.части, 
собственост на Община Омуртаг в размер на 960лв. и за частта от сградата с 
площ 16 кв.м. – 480.00лв., общо 1440.00лв., без ДДС. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 
всички последващи процедури по издаване на заповед и сключване на 
договор за продажба на прилежащ терен към сградата на съсобственника на 
изградената сграда върху цитирания по-горе поземлен имот – Нуртен 
Мехмедова Халилова от с. Висок. 



Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 20   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
Пета точка от дневния ред 
Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

общински поземлени имоти – отредени за жилищно строителство.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 401 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински 
поземлени имоти – отредени за жилищно строителство 

  
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, открива процедура за продажба на общински поземлени имоти, чрез 
търг по реда на Глава седма от НРПУРОИ, както следва: 

1. УПИ ІІ, кв.20 по плана на с. Величка с площ 1020кв.м. – АОС 
№430/28.08.2014 год. 

2. УПИ XII, кв.20 по плана на с. Величка с площ 1320кв.м. – АОС  
№431/28.08.2014год. 

3. УПИ XI, кв.20 по плана на с. Величка с площ 1580кв.м. – АОС  
№432/28.08.2014год. 

4. УПИ V, кв.23 по плана на с. Врани кон с площ 953кв.м. – АОС  
№1471/13.05.2005год. 

5. УПИ VI, кв.18 по плана на с. Величка с площ 1150кв.м. – АОС  
№429/28.08.2014год. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг извършването 
на всички последващи процедури по изпълнение на настоящето решение, 
възлагане на изготвянето на пазарни оценки от лицензиран оценител и 
внасяне на същите за разглеждане на следващо заседание на ОбС – Омуртаг.  

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 21   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Шеста точка от дневния ред 
Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

общински жилища, находящи се в селата Горно Новково и Панайот Хитово.  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 402 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински 
жилища, находящи се в селата Горно Новково и Панайот Хитово 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.82, ал.1 от 

НРПУРОИ открива процедура за продажба на застроени общински 
поземлени имоти, както следва: 

- Поземлен имот УПИ XIV, в кв. 15 по на с. Горно Новково, общ. 
Омуртаг с площ 720 кв.м. с построената в него паянтово жилище със 
застроена площ 36кв.м. 

- Поземлен имот УПИ ІІІ-276, в кв. 49 по плана на с. Панайот Хитово, 
общ. Омуртаг с площ 940кв.м. с построените в него масивна жилищна сграда 
със застроена площ 76кв.м., и навес с площ 60кв.м. /жилищната сграда се 
състои от три стаи, коридор и две избени помещения/. За имота има съставен 
АОС № 68 от 11.03.1997г. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 
всички последващи процедури по възлагане на извършването на пазарна 
оценка от лицензиран оценител, внасяне на същите за утвърждаване от ОбС – 
Омуртаг и провеждането на търга и сключването на договора за покупко-
продажба. 

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 21   ПРОТИВ –2 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Седма точка от дневния ред 
Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

общински обекти по реда на ЗПСК по списъка за приватизация 2014г.  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 403 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински 
обекти по реда на ЗПСК по списъка за приватизация 2014г. 

 



І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4 
ЗПСК Общински съвет – Омуртаг, реши: 

Приема следното допълнение на списъка на общ. нежилищни имоти и 
дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация: 

1. УПИ XII, кв. 8 по плана на с. Илийно, общ. Омуртаг с площ 
800кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 428/28.08.2014г. 

2. УПИ XVI, в кв. 34 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг с 
площ 650кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота 
има съставен АОС №397/18.07.2014г. 

ІІ. 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, Общински съвет – 
Омуртаг, реши: Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на: 

  
1. УПИ XII, в кв.8 по плана на с. Илийно, общ. Омуртаг с площ 800 

кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 428/28.08.2014г. 

2. УПИ XVI, в кв.34 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг с площ 
650 кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС №397/18.07.2014г. 

3. УПИ ІI, в кв.41 по плана на с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг с площ 
570 кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС №135/10.06.2010г. 

ІІІ. Възлага на кмета провеждането на процедурите и сключване на 
договорите по изготвянето на анализи на правното състояние, 
приватизационни оценки, информационни меморандуми и други във връзка с 
продажбата на обекти по т.1 по реда на Наредбата за възлагане извършването 
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.  

ІV. Възлага на Председателя на ОбС – Омуртаг да извърши обявяването 
на настоящето решение в Държавен вестник.  

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 21   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Осма точка от дневния ред 
Докладна записка относно Утвърждаване по изключение на 

самостоятелни и слети паралелки в общообразователните училища на община 



Омуртаг под установения минимален норматив за страната съгласно Наредба 
№ 7 на МОН /обн. ДВ бр.4 от 2001г., п.изм. ДВ бр.17 от 28.02.2012г./  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 404 

Относно: Утвърждаване по изключение на самостоятелни и слети 
паралелки в общообразователните училища на община Омуртаг под 
установения минимален норматив за страната съгласно Наредба № 7 на 
МОН /обн. ДВ бр.4 от 2001г., п.изм. ДВ бр.17 от 28.02.2012г./ 
 
 1. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 
чл.11 ал.1 т.2 и 3 и ал.2 и 3 от Наредба № 7 на МОН /п.изм. ДВ бр.17 от 
28.02.2012г./ ДАВА СЪГЛАСИЕ финансиращият орган са РАЗРЕШИ по 
изключение самостоятелни и слети паралелки в общообразователните 
училища на община Омуртаг с брой на учениците под установения 
минимален норматив за страната след осигуряване на допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по Единни разходни 
стандарти съгласно обобщено приложение.  

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 22   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 

 
Приема се! 

 
Девета точка от дневния ред 
Предложение относно Изработване на ПУП – Парцеларен план за 

електропроводно отклонение за ПИ с идентификатор 53535.202.468 местност 
„Ирелча” в землището на гр. Омуртаг, Община Омуртаг и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод през 
общински имоти.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 405 

Относно: Изработване на ПУП – Парцеларен план за 
електропроводно отклонение за ПИ с идентификатор 53535.202.468 
местност „Ирелча” в землището на гр. Омуртаг, Община Омуртаг и 



предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземен 
електропровод през общински имоти 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ 

и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Омуртаг, разрешава да се изработи 
ПУП – Парцеларен план за електропроводно отклонение за ПИ с 
идентификатор 53535.202.468 местнист „Ирелча” в землището на гр. 
Омуртаг, Община Омуртаг. 

2. На основание чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет – 
Омуртаг дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 
подземен електропровод за външно електрозахранване на ПИ с 
идентификатор 53535.202.468 местност „Ирелча” в землището на гр. 
Омуртаг, Община Омуртаг през ПИ 53535.202.469-пасище, мера, ПИ 
53535.202.271-полски път, ПИ 53535.202.275-пасище, мера, ПИ 
53535.202.435-пасище, мера и ПИ 53535.501.3042-улица за срок от 5 години.  

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 22   ПРОТИВ –2  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
д-р М. Исмаил: Поради изчерпване на дневния ред, закривам 

днешното заседание. Желая ви приятен ден.  
 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС – Омуртаг 

/д-р Метин Исмаил/ 


