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П Р О Т О К О Л 
 

№ 10 
 

23.04.2012 г. 
 

Днес, 23.04.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе десето 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 22 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин 

Исмаил Исмаил.  
На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг Неждет 

Шабан, секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова 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 
десето извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно поемане на дълг за финансиране на проект 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, 
финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007–2013 Приоритетна ос 1 
от ОП Околна среда». 

2. Докладна записка относно предложение за поемане на общински дълг за 
финансиране на обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. 
Ястребино’’. 

3. Предложение на "Черноморска Технологична компания" АД за стартиране 
на процедура за газификация на Община Омуртаг. 

4. Предложение относно допълнително споразумение с "В и К" ООД гр. 
Търговище към договор за сътрудничество от 11.05.2011 г. 

5. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението за 2011 на ,,Общински план за развитие на Община 
Омуртаг за периода 2005–2013 г.’’.  

6. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен 
план за външно електрозахранване на помпена станция/обслужващ път на помпена 
станция и напорен водопровод за строеж ,,Допълнително водоснабдяване  на 
гр.Омуртаг от яз.Ястребино’’ / и предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване на кабелно трасе през общински имоти и принудително отчуждаване на 
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част от имоти частна собственост и обезщетяване на собствениците във връзка с 
изграждане на обслужващ път. 

7. Предложение относно утвърждаване на длъжностно разписание на 
ДДЛРГ–Омуртаг. 

8. Предложение относно решение на Общински съвет, че дейностите по 
проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. Троица», 
с.Камбурово, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007–2013 г., по мярка 322 ,,Обновяване и развитие на 
населените места’’. 

9. Предложение относно решение на Общински съвет, че дейностите по 
проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. вмчк. 
Димитър», гр.Омуртаг, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007–2013 г., по мярка 322 ,,Обновяване и развитие на 
населените места’’. 

10. Докладна записка относно присъединяване към регионално сдружение на 
общини «ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА» и определяне на представители на 
Община Омуртаг в общото събрание на сдружението. 

Д-р Метин Исмаил – Това са десетте точки. Имате думата евентуално за 
промяна на дневния ред. Ако няма предложения, нека да гласуваме така 
предложения дневен ред. 
 
        За – 22                                Против – 0               Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 
Заседанието протече при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно поемане на дълг за финансиране на проект 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, 
финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007–2013 Приоритетна ос 1 
от ОП Околна среда». 

2. Докладна записка относно предложение за поемане на общински дълг за 
финансиране на обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз. 
Ястребино’’. 

3. Предложение на "Черноморска Технологична компания" АД за стартиране 
на процедура за газификация на Община Омуртаг. 

4. Предложение относно допълнително споразумение с "В и К" ООД гр. 
Търговище към договор за сътрудничество от 11.05.2011 г. 
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5. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението за 2011 на ,,Общински план за развитие на Община 
Омуртаг за периода 2005–2013 г.’’.  

6. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП –Парцеларен 
план за външно електрозахранване на помпена станция/обслужващ път на помпена 
станция и напорен водопровод за строеж ,,Допълнително водоснабдяване  на гр. 
Омуртаг от яз. Ястребино’’ / и предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване на кабелно трасе през общински имоти и принудително отчуждаване на 
част от имоти частна собственост и обезщетяване на собствениците във връзка с 
изграждане на обслужващ път. 

7. Предложение относно утвърждаване на длъжностно разписание на 
ДДЛРГ–Омуртаг. 

8. Предложение относно решение на Общински съвет, че дейностите по 
проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. Троица», 
с.Камбурово, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007–2013 г., по мярка 322 ,,Обновяване и развитие на 
населените места’’. 

9. Предложение относно решение на Общински съвет, че дейностите по 
проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. вмчк. 
Димитър», гр.Омуртаг, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007–2013 г., по мярка 322 ,,Обновяване и развитие на 
населените места’’. 

10. Докладна записка относно присъединяване към регионално сдружение на 
общини «ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА» и определяне на представители на 
Община Омуртаг в общото събрание на сдружението.  
 
Първа точка от дневния ред 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 54 
 

Относно: 1.Поемане на дълг за финансиране на проект «Техническа помощ 
за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, финансиран от 
Оперативна програма «Околна среда 2007-2013» по Приоритетна ос 1 от ОП 
«Околна среда». 
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1. Община Омуртаг да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, обл.Търговище”, 
финансиран от Оперативна програма "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013" по 
Приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 308 052 ЛЕВА - словом (Триста осем 
хиляди петдесет и два лева); 

  Валута на дълга - лева 
 Вид на дълга – Краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
·Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници на погасяване на главницата – чрез разплащанията от 
Управляващия орган съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по 
проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, 
обл.Търговище,  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4,715 %, 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на 

Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Омуртаг, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ „Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, обл.Търговище”, 
сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда и Община 
Омуртаг. 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 
Закона за общинския 

дълг; 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Омуртаг да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – "Уникредит 
Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение на решението по т.1  

 
               Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
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        За – 22                                Против – 0            Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 
Втора точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 55 
 

Относно: Предложение за поемане на общински дълг за финансиране на 
обект “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино” 
 

I.Общински съвет – Омуртаг на основание чл.13 от Закона за общинския 
дълг одобрява предложението на Кмета на общината за отпускане на дългосрочен 
дълг по Приложение №1. 
      II.На основание чл.21 ,ал.1, т.10 от ЗМСАМА и  чл. 13 и чл.17, ал.1 от 
Закона за общинския дълг, общинския съвет : 
 1.Приема да бъде поет общински дълг с максимален размер от 250 000 лева; 
     2. Утвърждава предложените параметри на общинския дълг: 

2.1.  Валута на дълга – български лева; 
2.2.  Вид на дълга – дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за 

общински заем; 
2.3 Начин на обезпечаване – залог по реда на ЗОЗ върху бюджетната сметка 

на Община Омуртаг, по която постъпват собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 
от  Закона за общинските бюджети на Община Омуртаг; 

2.4.  Условия за погасяване: 
- срок за погасяване на кредита – до 60 месеца; 
- гратисен период за погасяване на главницата – 12 месеца; 
2.5. Начин на погасяване: 
- на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, 

с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени 
средства, без такси и неустойки. 

- на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за 
кредит. 

2.6. Размери на плащанията по кредита: 
    – годишният лихвен процент за редовен дълг ще се формира като сбора от 
едномесечен СОФИБОР плюс предложена от участниците надбавка. Към датата на 
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представяне на предложенията общият лихвен процент формиран по този начин не 
може да бъде по-висок от 7%. 

- комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима 
ежегодно върху размера на усвоената и непогасена част от главницата – не по-
висока от 2% годишно. 

- без такси за предсрочно погасяване; 
- без комисионна за ангажимент. 

III. Общински съвет - Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и 
чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на общината да проведе 
процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото 
финансиране на проекта. 
 
                  Решението влиза в сила от деня на приемането му. 

 
        За – 22                                Против – 0            Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 
Трета точка от дневния ред   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 56 
 

Относно: Предложение на „Черноморска Технологична компания„ АД за 
стартиране на процедура за газификация на Община Омуртаг. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.17, ал.1, т.2, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА дава съгласие да бъде заявено от Община Омуртаг пред Държавната 
Комисия за Енергийно и Водно Регулиране /ДКЕВР/ за присъединяване на 
територията на Община Омуртаг към обособена територия за разпределение на 
природен газ „Добруджа” за която лицензиант е „Черноморска Технологична 
Компания” АД. 

ІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да изготви и 
депозира искането пред Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
/ДКЕВР/ по т.1. 

 
За – 21                         Против – 0            Въздържали се – 0 

 
                       Приема се! 
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Четвърта точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 57 
 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С “В и К” ООД 
ГР.ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 11.05.2011 г. 

 
І. Общински съвет Омуртаг утвърждава проект за тристранно споразумение, 

съгласно приложение. 
ІІ. Общински съвет Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг и 

изпълнителния директор на “МБАЛ-Омуртаг”ЕАД, гр.Омуртаг да подпишат 
тристранно споразумение към Договор за сътрудничество от 11.05.2011г. с “В и 
К”ООД, гр.Търговище и да изпълнят финансовия си ангажимент по него в срок до 
31.12.2012г. 

ІІІ. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му. 
 

За – 22                             Против – 0              Въздържали се – 0 
 

                                                       Приема се! 
 
Пета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 58 
 

ОТНОСНО: Обсъждане и одобрение на Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението за 2011 на „Общински план за развитие на Община Омуртаг за 
периода 2005-2013 г.”,  

 
ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24 т. 2 от 

Закона за регионалното развитие, одобрява Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението за 2011 г. на „Общинския план за развитие на община Омуртаг за 
периода 2005-2013 г.”, Актуализация на стратегическата рамка за постигане на 
устойчиво интегрирано развитие на Община Омуртаг – Актуализиран документ за 
изпълнение на общинския план за развитие на община Омуртаг за периода 2011-
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2013 г., обсъден и приет от Общински съвет – Омуртаг, Протокол № 52, от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.12.2010 г., Решение № 
453. 

 
За – 22                             Против – 0              Въздържали се – 0 

 
                                                       Приема се! 
 
Шеста точка от дневния ред 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 59 
 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за външно 
електрозахранване на помпена станция, обслужващ път на помпена станция и 
напорен водопровод за строеж „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
яз.Ястребино” и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 
кабелно трасе през общински имоти и принудително отчуждаване на част от имоти 
частна собственост и обезщетяване на собствениците във връзка с изграждане на 
обслужващ път. 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински 
Съвет – Омуртаг дава съгласие да се проектира ПУП-Парцеларен план за външно 
електрозахранване на помпена станция, обслужващ път на помпена станция и 
напорен водопровод за строеж „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от 
яз.Ястребино” 

2. На основание чл.193, ал.4 и чл.205 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг дава 
предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно трасе през 
общински имоти и принудително отчуждаване на част от имоти частна собственост 
и обезщетяване на собствениците във връзка с изграждане на обслужващ път. 

 
За – 22                             Против – 0              Въздържали се – 0 

 
                                                       Приема се! 
 
Седма точка от дневния ред  
 
 



Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 23.04.2012 г. 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 60 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на длъжностно разписание на ДДЛРГ–Омуртаг. 
 

I.  Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл. 20 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 
чл.18, ал.1, т.2 от ЗСП, в изпълнение на Методика за определяне на длъжностите 
на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и 
във връзка с Докладна записка от Директора на ДДЛРГ Омуртаг, Утвърждава 
длъжностно разписание на ДДЛРГ-Омуртаг, съгласно Приложение. 

II. Във връзка с продължаване действията, в изпълнение на намаляване 
капацитета на ДДЛРГ, ОбС дава съгласие да бъде сформирана комисия, която да 
извърши подбор на персонала по привеждане в изпълнение длъжностното 
разписание, в състав: 
 1. Председател – Радка Рашева – Зам. Кмет на Община Омуртаг; 
 2. Секретар – Халиме Ахмедава Адемова – Мл. юрисконсулт в Общ. Омуртаг; 
 3. Член – Надя Пенчева – Директор на ДДЛРГ; 
 4. Член – Наджие Каракаш – Директор на дирекция ,,СХД’’ в Община Омуртаг; 
 5. Член – Веждие Мехмедова – Социален работник в дома. 

Комисията за извършения подбор следва да състави протокол за своята работа, 
въз основа на който работодателят да извърши съкращения в щата, в 
законоустановените срокове . 
 

За – 20                             Против – 0              Въздържали се – 2 
 

              Приема се! 
 
Осма точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 61 
 

ОТНОСНО: Решение на общински съвет, че дейностите по проекта 
отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. Троица», с. 
Камбурово, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на селските 
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райони за периода 2007–2013 г. (ПРСР), по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места”.  

І. ОбС – Омуртаг потвърждава, че дейностите по проекта на Църковно 
настоятелство на Църква при храм «Св. Троица», с. Камбурово, Търговищка 
духовна околия отговарят на приоритетите на План за развитие на Община 
Омуртаг за периода 2005-2013 година, Актуализиран документ за изпълнение на 
общинския план за развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013 г., а именно 
Приоритет 5. „Устойчиво развитие на селищната мрежа и екологизация на 
средата”, Мярка 2: Благоустройство на населените места в общината, 5.2.8. 
Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка. 
 

За – 20                             Против – 0              Въздържали се – 0 
 

                                                       Приема се! 
 

Девета точка от дневния ред 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 62 
 

ОТНОСНО: Решение на общински съвет, че дейностите по проекта 
отговарят на приоритетите на общинския план за развитие във връзка с 
кандидатстване на Църковно настоятелство на Църква при храм «Св. вмчк. 
Димитър», гр. Омуртаг, Търговищка духовна околия по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007–2013 г. (ПРСР), по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”.  

І. ОбС – Омуртаг потвърждава, че дейностите по проекта на Църковно 
настоятелство на Църква при храм «Св. вмчк. Димитър», гр. Омуртаг, Търговищка 
духовна околия, отговарят на приоритетите на План за развитие на Община 
Омуртаг за периода 2005-2013 година, Актуализиран документ за изпълнение на 
общинския план за развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013 г., а именно 
Приоритет 5. „Устойчиво развитие на селищната мрежа и екологизация на 
средата”, Мярка 2: Благоустройство на населените места в общината, 5.2.8. 
Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка. 
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За – 21                             Против – 0              Въздържали се – 0 
 

           Приема се! 
 
Десета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 63 
 

ОТНОСНО: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩИНИ «ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА» И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
СДРУЖЕНИЕТО  
 

І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА. 
ІІ. Одобрява и приема Устава на регионално сдружение “Централна стара 

планина” . 
ІІІ. Общински съвет гр.Омуртаг избира поименно трима представители на 

Община Омуртаг за участие в Общото събрание на регионално сдружение 
“Централна стара планина” : 
 

1. д-р Метин Исмаил Исмаил – председател на ОбС – Омуртаг; 
2. Неждет Джевдет Шабан – Кмет на Община Омуртаг; 
3. Еркан Акифов Яхов – Кмет на с. Долно Козарево. 
 

 
За – 21                             Против – 0              Въздържали се – 0 

 
                  Приема се! 
 
 
Д-р Метин Исмаил – Благодаря Ви колеги. Желая Ви приятен ден. 
 
 
 
 
                                                    Председател на ОбС – Омуртаг:/п/ 

                                                    /Д-р Метин Исмаил/ 
            


