
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 
 

№ 54 
 

30.09.2014 г. 
 

  Днес, 30.09.2014 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
петдесет и четвърто извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 21 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Кмета на Община Омуртаг – Неждет 
Шабан, Секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, 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, 
чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация – Омуртаг, свиквам петдесет и четвърто извънредно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг на 30.09.2014 г. /вторник/, 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 изменение на Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. 

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

2. Докладна записка относно изменение на  Устав на еднолично 
акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Омуртаг” ЕАД.  

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг  

3. Докладна записка относно утвърждаване на класирането, предложено 
от комисията, определена с Решение № 367/22.07.2014г. по Протокол 
№ 51/22.07.2014г. от заседание на Общински съвет – Омуртаг, относно 
провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД.   

Вносител: д-р Метин Исмаил 
– председател на ОбС - 
Омуртаг 

 1 



4. Предложение относно корекции по бюджета на Община Омуртаг за 
2014 г. 

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

5. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Омуртаг към 30.06.2014г.  

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

6. Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на 
Община Омуртаг за 2014 г. 

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

7. Предложение относно промяна в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права, 
предоставяни от община Омуртаг.  

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

 
д-р М. Исмаил: Това е проекто дневният ред колеги. Имате думата за 

промяна и допълнение на проекто дневния ред. Г-н Джамбазов има думата. 
Ст. Джамбазов: Предлагам т.7 от проекто дневния ред да отпадне, 

понеже не е належащо. 
д-р М. Исмаил: Който е съгласен с предложението на г-н Джамбазов, 

моля да гласува.  
 
ЗА – 21   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
д-р М. Исмаил: Други предложения за промяна на проекто дневния 

ред? Ако няма, нека да гласуваме целия дневен ред. 
 
ЗА – 21   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно изменение на Наредба за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. 
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Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

2. Докладна записка относно изменение на  Устав на еднолично 
акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Омуртаг” ЕАД.  

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг  

3. Докладна записка относно утвърждаване на класирането, предложено 
от комисията, определена с Решение № 367/22.07.2014г. по Протокол 
№ 51/22.07.2014г. от заседание на Общински съвет – Омуртаг, относно 
провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД.  

Вносител: д-р Метин Исмаил 
– председател на ОбС - Омуртаг 

4. Предложение относно корекции по бюджета на Община Омуртаг за 
2014 г. 

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

5. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Омуртаг към 30.06.2014г.  

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

6. Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на 
Община Омуртаг за 2014 г. 

Вносител: Неждет Шабан – 
Кмет на Община Омуртаг 

 
Първа точка от дневния ред. 
 Докладна записка относно изменение на Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Вл. Петрова – 
старши юрисконсулт към Общинска администрация докладва по т.1 от 
дневния ред.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 406 

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за упражняване на 
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 
сдружения с нестопанска цел  
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І. Общински съвет гр. Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, създава нова точка 11 на чл.41, ал.1 от Наредба за условията и реда 
за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел със следния текст: 

«т.11. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от 
длъжност и преди изтичане на мандата, независимо от основанията по чл.53, 
ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел. Едноличният собственик на капитала в акционерните 
дружества с общинско участие в капитала може да заменя членовете на 
Съвета на директорите по всяко време.» 

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 21   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 
Втора точка от дневния ред. 
Докладна записка относно изменение на  Устава на еднолично 

акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Омуртаг” ЕАД.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 407 

 

Относно: Изменение на  Устава на еднолично акционерно дружество 
„Многопрофилна болница за активно лечение – Омуртаг” ЕАД 

 
І. Общински съвет гр. Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА променя текста на чл.18, ал.2  от Устава на еднолично акционерно 
дружество «Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг»ЕАД, като 
същия придобива следното съдържание: 

 Изменя и допълва устава на дружеството; 
 Увеличава и намалява капитала; 
 Преобразува и прекратява дружеството; 
 Избира и освобождава членовете на съвета на дрикеторите и 

определя възнаграждението им; 
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 Назначава и освобождава одитори; 
 Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените 

одитори; 
 Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството; 
 Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 
 Решава издаването на облигации; 
 Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от 

закона или от настоящия Устав; 
 Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от 

длъжност и преди изтичане на мандата, независимо от основанията посочени 
в чл.18, ал.2 от Устава на «МБАЛ-Омуртаг»ЕАД. Едноличният собственик на 
капитала в акционерните дружества с общинско участие в капитала може да 
заменя членовете на Съвета на директорите по всяко време.  

 Изпълнителният директор на «МБАЛ-Омуртаг»ЕАД може да бъде 
освободен от длъжност и преди изтичане на срока по договор за възлагане на 
управлението, независимо от основанията посочени в Договора, в Наредбата 
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и Закона 
за лечебните заведения.» 
 

Резултати от  гласуване: 
 

ЗА – 20   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Трета точка от дневния ред 
Докладна записка относно утвърждаване на класирането, предложено 

от комисията, определена с Решение № 367/22.07.2014г. по Протокол № 
51/22.07.2014г. от заседание на Общински съвет – Омуртаг, относно 
провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД.   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 408 

Относно: Утвърждаване на класирането, предложено от комисията, 
определена с Решение № 367/22.07.2014г. по Протокол № 51/22.07.2014г. от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, относно провеждане на конкурс за 
избор на изпълнителен директор на „МБАЛ - Омуртаг” ЕАД. Изменение на  
Устава еднолично акционерно дружество „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Омуртаг” ЕАД 
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І. Общински съвет гр. Омуртаг, в качеството му на орган по чл.3, ал.1 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, на основание чл. 11, ал.2 от същата Наредба № 9/ 26.06.2000 г., 
РЕШИ: 

І.1. ОДОБРЯВА Протокола на Комисията, обективиран в Протокол № 
1/09.09.2014 г. и в Протокол № 2/18.09.2014 г. на Комисията, определена с 
решение № 367/22.07.2014 г. по Протокол № 51/22.07.2014 г. на ОбС-
Омуртаг относно „Провеждане на конкурс за избор на изпълнителен 
директор на “МБАЛ-Омуртаг”ЕАД, гр.Омуртаг”. 

І.2. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 11 на Комисията, определена с 
решение № 367/22.07.2014 г. по Протокол № 51/22.07.2014 г. на ОбС-
Омуртаг, за определяне на кандидата Д-Р СТИЛИЯН ЛЮБЕНОВ 
ГРИГОРОВ, спечелил конкурса, при получена средноаритметичната оценка 
по чл.8, ал.6 от Наредба № 9/26.06.2000 г.: 5.24,  за Изпълнителен директор 
на МБАЛ-Омуртаг ЕАД, гр.Омуртаг.  

  І.3. На основание чл.12 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, в петдневен срок от 
утвърждаване на настоящото решение Комисията, определена с решение № 
367/22.07.2014 г. по Протокол № 51/22.07.2014 г. на ОбС-Омуртаг относно 
„Провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на “МБАЛ-
Омуртаг”ЕАД, гр. Омуртаг”,  да обяви потвърденото  от ОбС – Омуртаг 
решение за класирането на определеното от органа по чл. 3, ал. 1 от Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за това място – таблото за обяви в сградата на Община 
Омуртаг, и отделно да уведоми писмено участниците за това. 

І.4. С влизане в сила на настоящото решение до сега изпълняващият 
длъжността Изпълнителен директор на МБАЛ-Омуртаг ЕАД, гр. Омуртаг се 
освобождава от длъжност. Въпросът с освобождаването му от отговорност се 
разглежда на следващо заседание. 

І.5. Настоящото Решение не е индивидуален административен акт. 
При нарушаване на процедурата по провеждане на конкурса 

участниците в него могат да подават писмени възражения до органа по чл. 3, 
ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения в 3-дневен срок от уведомяването им, но не по-късно от 
10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място, посочено 
по-горе, по арг. на чл. 13, ал. 1 от цитираната Наредба № 9. 

 ІІ. Упълномощава Кмета на Община Омуртаг да сключи договор за 
възлагане на управлението с утвърдения кандидат за Изпълнителен директор 
на МБАЛ-Омуртаг ЕАД – д-р Стилиян Любенов Григоров, както и да 
предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на 
новите обстоятелства по партидата на дружеството в Търговски регистър при 
Агенцията по вписванията. 
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Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 18   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Четвърта точка от дневния ред 
Предложение относно корекции по бюджета на Община Омуртаг за 

2014 г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 409 

Относно: Корекции по бюджета на Община Омуртаг за 2014 г. 
 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и във връзка с 
чл. 122, ал. 1 и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински 
съвет – Омуртаг, утвърждава следните промени в прихода и разхода на 
бюджета на Община Омуртаг: 

Наименование на парагр  Функция Парагра
ф 

План - 
било 

План-
става 

Р-
ка 

 1.Приходи от наеми на 
земя 

 24-06 255 000 272 000 17 000 

 2.Основен ремонт 6 12 606 51-00 85 000   102 000   17 000 
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 19  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

 
Пета точка от дневния ред 
Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община 

Омуртаг към 30.06.2014г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 410 

 
Относно: Oтчет за изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 

30.06.2014г.  
 

1. На основание чл.21, ал. 1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.9, 
ал.2 от Закона за общинския дълг общински съвет - Омуртаг приема отчета за 
изпълнението на бюджета на Община Омуртаг  към 30.06.2014 г., както следва: 

 
1.1     По прихода -  /Приложение №1/                                        5 214 134 
1.1.1. Приходи с държавен характер                                            3 371 034 
1.1.2. Приходи с общински характер                                           1 843 100 
1.2     По разхода – /Приложение №1/                                         5 214 134 
1.2.1. За дейности на държавна отговорност                               3 371 034  
1.2.2. За дейности на държавна отговорност  
          до финансирани с общински приходи                                             0 
1.2.3. За дейности на общинска отговорност                              1 843 100 
2.       Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове  /съгласно 

Приложение №2/ 
3.       Приема отчета  за общинския дълг, както следва :  
1. Погашения по дългосрочни  заеми от банки в страната  – 66 818  лв. 
2. Разходи за лихви по заеми от банки – 14 020  лв. 
3. Разходи  за лихви по други заеми – 31 980 лв. 
4.       Приема отчета за капиталовите разходи  /Приложение №3/ 
 

Резултати от гласуване: 
 
ЗА – 17   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Шеста точка от дневния ред 
Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на 

Община Омуртаг за 2014 г.  
 

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

№ 411 

Относно: Утвърждаване на корекции в бюджета на Община Омуртаг за 
2014г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, и във връзка с 

122, ал.1 и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – 
Омуртаг: 

Утвърждава следните промени в бюджета на Община Омуртаг през 
2014г., съгласно Приложение №1 – общинска администрация.  
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 18   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

д-р М. Исмаил: Искам да се подпишете на присъствената за край на 
заседанието. Критерий за присъствие на заседание е това, дали си гласувал 
или не, а не това дали си се подписал на присъствения списък.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 
Желая ви приятен ден.  

 
 
 
 
 
 
 
Председател на ОбС – Омуртаг: 

/д-р Метин Исмаил/ 
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