
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 
 

№ 55 
 

14.10.2014 г. 
 

  Днес, 14.10.2014 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
петдесет и пето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 23 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още 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. 29, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация – Омуртаг мандат 2011-2015г., свиквам петдесет и пето 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг на 14.10.2014г. /вторник/, 
от 10.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
 

1. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на 
обществени поземлени имоти, находящи се на територията на Община 
Омуртаг. 

2. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на 
общински поземлени имоти, отредени за жилищно строителство. 

3. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за 
продажба на общински поземлен имот на собственика на изградена 
върху имота сграда и ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 
общинска част на съсобственика. 

4. Предложение относно одобряване на проект „Частично изменение на 
ПУП - План за регулация за част от кв. 30 и част от кв. 41 по плана на 
гр. Омуртаг, община Омуртаг”. 

5. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване  на ПИ 
№ 036386, местност „Майорман” в землището на с. Презвитер Козма, 
Община Омуртаг.  

 
Д-р М. Исмаил: Това е проекто дневният ред колеги, имате думата. 

Искам да направя предложение за две допълнителни точки, които да бъдат 
като т.6 и т.7 в дневния ред, а именно: 



1. Предложение относно Корекции по бюджета на Община Омуртаг  за 
2014 година. 

2. Докладна записка относно Допълнение към Списъка на длъжностите, 
лицата и процента на поевтиняване на транспортните разходи от 
местоживеенето до месторабота и обратно утвърден с Решение № 316 по 
Протокол № 44 от 28.02.2014г. на ОбС – Омуртаг. 

Колеги имате думата за промяна и допълнение на дневния ред. Който е 
съгласен с допълнителните точки, моля да гласува. 

 
ЗА – 23   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Д-р М. Исмаил: Гласуваме цялостно дневния ред, ако няма други 

предложения и мнения. Който е съгласен, моля да гласува.  
 

ЗА – 23   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 пазарна оценка за продажба на 
обществени поземлени имоти, находящи се на територията на Община 
Омуртаг. 

2. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на 
общински поземлени имоти, отредени за жилищно строителство. 

3. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за 
продажба на общински поземлен имот на собственика на изградена 
върху имота сграда и ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 
общинска част на съсобственика. 

4. Предложение относно одобряване на проект „Частично изменение на 
ПУП - План за регулация за част от кв. 30 и част от кв. 41 по плана на 
гр. Омуртаг, община Омуртаг”. 

5. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване  на ПИ 
№ 036386, местност „Майорман” в землището на с. Презвитер Козма, 
Община Омуртаг.  

6. Предложение относно Корекции по бюджета на Община Омуртаг  за 
2014 година. 

7. Докладна записка относно Допълнение към Списъка на длъжностите, 
лицата и процента на поевтиняване на транспортните разходи от 
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местоживеенето до месторабота и обратно утвърден с Решение № 316 
по Протокол № 44 от 28.02.2014г. на ОбС – Омуртаг. 

 
Първа точка от дневния ред - Предложение относно приемане на 

пазарна оценка за продажба на обществени поземлени имоти, находящи се на 
територията на Община Омуртаг.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 412 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, находящи се на територията на Община Омуртаг 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.2 
от ЗОС и Глава Седма от НРПУРОИ определя за начални тръжни цени, 
изготвените пазарни оценки от лицензиран оценител за стойността на 
общински поземлени имоти – Ниви, находящи се на територията на Община 
Омуртаг, както следва: 

• 260.00 /Двеста и шестдесет/ лева за имот № 000097 Нива с площ 
0.856дка, ІХ категория, местност „Аша” по плана за земеразделяне на с. 
Могилец, за имота има съставен АОС № 346/07.02.2014г. 

• 410.00 /Четиристотин и десет/ лева за имот № 010125 Нива с 
площ 1.373дка, ІХ категория, местност „Аша авулу” по плана за 
земеразделяне на с. Могилец, за имота има съставен АОС № 347/07.02.2014г. 

• 690.00 /Шестотин и деветдесет/ лева за имот № 010211 Нива с 
площ 1.704дка, ІV категория, местност „……” по плана за земеразделяне на с. 
Могилец, за имота има съставен АОС № 355/17.03.2014г. 

• 430.00 /Четиристотин и тридесет/ лева за имот № 010212 Нива с 
площ 0.860дка, ІV категория, местност „……” по плана за земеразделяне на с. 
Могилец, за имота има съставен АОС № 354/17.03.2014г. 

• 3570.00 /Три хиляди петстотин и седемдесет/ лева за имот № 
010219 Нива с площ 11.890дка, VІІІ категория, местност „До селото” по 
плана за земеразделяне на с. Паничино, за имота има съставен АОС № 
345/07.02.2014г. 

• 2000.00 /Две хиляди/ лева за имот № 010220 Нива с площ 
6.629дка, VІІІ категория, местност „До селото” по плана за земеразделяне на 
с. Паничино, за имота има съставен АОС № 344/07.02.2014г. 

• 6000.00 /Шест хиляди/ лева за имот № 041022 Нива с площ 
9.947дка, ІV категория, местност „Кулак чалъ” по плана за земеразделяне на 
с. Врани кон, за имота има съставен АОС № 357/24.03.2014г. 
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• 1500.00 /Хиляда и петстотин/ лева за имот № 011051 Нива с площ 
3.000дка, ІV категория, местност „Ашаръ” по плана за земеразделяне на с. 
Змейно, за имота има съставен АОС № 360/22.03.2014г. 

• 1650.00 /Хиляда шестстотин и петдесет/ лева за имот № 010017 
Нива с площ 3.299дка, ІV категория, местност „Халан” по плана за 
земеразделяне на с. Звездица, за имота има съставен АОС № 336/21.11.2013г. 

• 2400.00 /Две хиляди четиристотин/ лева за имот № 045013 Нива с 
площ 4.034дка, ІV категория, местност „Стопански двор„ по плана за 
земеразделяне на с. Врани кон, за имота има съставен АОС № 
337/21.11.2013г. 

• 6400.00 /Шест хиляди и четиристотин/ лева за имот № 040145 
Нива с площ 12.756дка, V категория, местност „Сърта„ по плана за 
земеразделяне на с. Змейно, за имота има съставен АОС № 353/17.03.2014г. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 
всички последващи процедури по издаване на заповед за провеждане на 
търга, определяне на спечелилите търга и сключване на договорите за 
продажба на общински поземлени имоти по реда на ЗОС. 

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 23   ПРОТИВ – 0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Втора точка от дневния ред - Предложение относно приемане на 

пазарна оценка за продажба на общински поземлени имоти, отредени за 
жилищно строителство.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 413 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, отредени за жилищно строителство 
 

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 определя първоначални тръжни цени на 
поземлени имоти с открита процедура за продажба, в размер,  както следва: 

1. 3780.00 /Три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева, без ДДС за УПИ 
І-18, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1350кв.м.– АОС № 
1542/15.08.2005год. 
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2. 3780.00 /Три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева, без ДДС за УПИ 
ІІ-18, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1350кв.м.– АОС № 
1541/15.08.2005год. 

3. 3730.00 /Три хиляди седемстотин и тридесет/ лева, без ДДС за УПИ 
ІІІ-17, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1330кв.м.– АОС № 
1542/15.08.2005год. 

4. 3620.00 / Три хиляди шестстотин и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ 
ІV-17, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1290кв.м.– АОС № 
1539/15.08.2005год. 

5. 3900.00 /Три хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС за УПИ V-17, кв.1 
по плана на с. Падарино с площ 1390кв.м.– АОС № 1538/15.08.2005год. 

6. 11 400.00 /Единадесет хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС за УПИ 
ІІ, кв.40 по плана на с. Падарино с площ 4000кв.м. – АОС № 190/14.06.2011г. 

7. 3120.00 /Три хиляди сто и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ ІV, кв.22 
по плана на с. Врани кон с площ 1040кв.м.– АОС № 426/05.10.1999г.  

8. 3150 /Три хиляди сто и петдесет/ лева, без ДДС за УПИ V, кв.22 по 
плана на с. Врани кон с площ 1050кв.м.–АОС № 1189/26.08.2003г.  

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 
всички последващи процедури по издаване на заповед за провеждане на търг 
и определяне на спечелилите търга и сключване на договорите за продажба 
по реда на ЗОС. 

 
Резултати от гласуване 

 
ЗА – 22   ПРОТИВ – 0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 

Трета 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 

 
№ 414 

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  
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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 УПИ І, в кв.6 по плана на с. Птичево, общ.Омуртаг  с площ 
2000кв.м. в размер на 4900лв. и за частта от сградата /Бивше 
пълномощничество/ с площ 12.25кв.м. – 500.00лв., общо 5400.00лв., 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 сграда на съсобственниците на 
изградената сграда върху цитирания по-горе поземлен имот – Кериме 
Ахмедова Расимова и Мехмед Ереджебов Ахмедов от с. Птичево. 

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 21   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 

Четвърта точка от дневния ред -  Предложение относно одобряване 
на проект „Частично изменение на ПУП-План за регулация за част от кв.30 и 
част от кв.41 по плана на гр. Омуртаг, Община Омуртаг”.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 415 

Относно: Одобряване на проект „Частично изменение на ПУП-План за 
регулация за част от кв.30 и част от кв.41 по плана на гр. Омуртаг, Община 
Омуртаг” 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ 
Общински съвет – Омуртаг одобрява проект „Частично изменение на ПУП-
План за регулация за част от кв.30 и част от кв.41 по плана на гр. Омуртаг, 
Община Омуртаг”.  
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 21   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
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Пета точка от дневния ред - Предложение относно одобряване на 
ПУП-План за застрояване на ПИ № 036386, местност „Майорман” в 
землището на с. Презвитер Козма, Община Омуртаг.  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 416 

Относно: Одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ № 036386, 
местност „Майорман” в землището на с. Презвитер Козма, Община Омуртаг 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ 
Общински съвет – Омуртаг, одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ № 
036386, местност „Майорман” в землището на с. Презвитер Козма, Община 
Омуртаг.  
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 22   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Шеста точка от дневния ред - Предложение относно Корекции по 
бюджета на Община Омуртаг  за 2014 година.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 417 

Относно: Корекции по бюджета на Община Омуртаг  за 2014 година 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и във връзка с 
чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Омуртаг: 

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

Решението влиза в сила от 30.09.2014 год. 
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 23   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
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Приема се! 

 
 
Седма точка от дневния ред – Докладна записка относно допълнение 

към Списъка на длъжностите, лицата и процента на поевтиняване на 
транспортните разходи от местоживеенето до месторабота и обратно 
утвърден с Решение № 316 по Протокол № 44 от 28.02.2014г. на ОбС – 
Омуртаг.  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 418 

Относно: Допълнение към Списъка на длъжностите, лицата и процента 
на поевтиняване на транспортните разходи от местоживеенето до 
месторабота и обратно утвърден с Решение № 316 по Протокол № 44 от 
28.02.2014г. на ОбС – Омуртаг 
 

1. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и 
чл.50 от ПМС № 3 от 15.01.2014г. за изпълнение на Държавния бюджет на Р 
България за 2014г. УТВЪРЖДАВА ДОПЪЛНЕНИЕ към Списъка на 
длъжностите лицата и процента на поевтиняване на транспортните разходи 
от местоживеенето до месторабота и обратно, считано от 01.09.2014г., 
съгласно Приложение. 

 
Резултати от гласуване 

 
ЗА – 22   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 
Е. Алиев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседанието. 
 
 
 
 
 Председател на ОбС – Омуртаг 

/д-р Метин Исмаил/ 
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