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П Р О Т О К О Л  

№ 11 

30.05.2012 г. 
      Днес, 30.05.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе единадесето редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
      На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил Исмаил.  
На заседанието присъстваха още – Служители от общинска администрация, кметове и кметски 

наместници по населени места. 
      На лице 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, свиквам единадесето 
/редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Предложение относно упълномощаване на кмета на Община Омуртаг за подписване на запис 
на заповед по проект ,,Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД – гр. 
Омуртаг’’.  

2. Предложение относно помощи по решение на общински съвет. 
3.Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на извънбюджетната сметка на 

Прогимназия ,,Акад. Даки Йорданов’’, гр. Омуртаг за 2012 г. 
4. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за организацията и 

управлението на общинските пазари на територията на Община Омуртаг. 
5. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на Община 

Омуртаг. 
6. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Омуртаг за 2012 г. 
7. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за изпълнение на Програмата за 

опазване на околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013г. 
8. Предложение относно общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в 

Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 
9. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за извършените дейности по 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 
2011–2013 г. 

10. Предложение относно изменение и допълнение на стратегия за развитие на социалните 
услуги за 2011 – 2015 г. 

11. Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на 
територията на Община Омуртаг. 

12. Докладна записка относно съгласуване и приемане на годишния план за дейността на сектор 
,,ВЪТРЕШЕН ОДИТ’’ при Община Омуртаг. 

13. Предложение относно определяне на комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани 
по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 
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14. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на 
техническата инфраструктура на обект /Водоснабдяване на ПИ/ през общински имот – ПОС – част от 
полски път, находящ се в землището на гр. Омуртаг. 

15. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и 
Парцеларен план за обект ,,Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево’’ и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински и частни имоти. 

16. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и План за 
застрояване и план – схема за елементи на техническа инфраструктура за обект ,,Реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ 
с.Камбурово, общ. Омуртаг’’ и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 
водопровод през общински и частни имоти. 

17. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за 
присъединяване на малка ветрова електроцентрала в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, в 
землището на с. Илийно, общ. Омуртаг, в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 

18. Предложение относно ПУП – Парцеларен план ,,Електрозахранване на базова станция № 
4525 на GLOBUL’’ подобект ,,МТП 25 кVA, 20/0,4/0,23 кV отклонение от извод ,,Илийно’’. 

19. Предложение относно откриване на процедура за продажба на част от обекти /с. Станец, с. 
Красноселци, с.Г. Козарево, с. Зелена Морава/. 

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

21. Предложение относно откриване на процедура за допълнително пристрояване върху имот 
частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда  по реда на ЗОС. 

22. Предложение относно учредяване право на ползване на незастроен общински терен, за 
открит паркинг представляващ част от урегулирани поземлени имоти. 

23. Предложение относно одобряване ПУП – Парцеларен план ,,Електропроводна схема 
БКЗРУ:400 кV землище на с. Тъпчилещово. 

24. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 

Д-р Метин Исмаил – Това е проекто – дневния ред. Имате думата за допълнения и изменения 
на дневния ред колеги. Ако няма предложения за изменения и допълнения, нека да гласуваме така 
предложения дневен ред. Който е съгласен моля да гласува. 

 

За – 23                        Против – 0            Въздържали се – 0 

Приема се! 

Заседанието протече при следния  

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
1. Предложение относно упълномощаване на кмета  на Община Омуртаг за подписване на запис 

на заповед по проект ,,Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД – гр. 
Омуртаг’’.  

2. Предложение относно помощи по решение на общински съвет. 
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3.Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета на извънбюджетната сметка на 
Прогимназия ,,Акад. Даки Йорданов’’, гр. Омуртаг за 2012 г. 

4. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за организацията и 
управлението на общинските пазари на територията на Община Омуртаг. 

5. Предложение относно приемане на доклади на 26 читалища на територията на Община 
Омуртаг. 

6. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Омуртаг за 2012 г. 

7. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013г. 

8. Предложение относно общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в 
Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

9. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2011 г. за извършените дейности по 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 
2011–2013 г. 

10. Предложение относно изменение и допълнение на стратегия за развитие на социалните 
услуги за 2011 – 2015 г. 

11. Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на 
територията на Община Омуртаг. 

12. Докладна записка относно съгласуване и приемане на годишния план за дейността на сектор 
,,ВЪТРЕШЕН ОДИТ’’ при Община Омуртаг. 

13. Предложение относно определяне на комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани 
по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 

14. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на 
техническата инфраструктура на обект /Водоснабдяване на ПИ/ през общински имот – ПОС – част от 
полски път, находящ се в землището на гр. Омуртаг. 

15. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и 
Парцеларен план за обект ,,Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево’’ и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински и частни имоти. 

16. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и План за 
застрояване и план – схема за елементи на техническа инфраструктура за обект ,,Реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. 
Камбурово, общ. Омуртаг’’ и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 
водопровод през общински и частни имоти. 

17. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за 
присъединяване на малка ветрова електроцентрала в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, в 
землището на с. Илийно, общ. Омуртаг, в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг и предварително 
съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 

18. Предложение относно ПУП – Парцеларен план ,,Електрозахранване на базова станция № 
4525 на GLOBUL’’ подобект ,,МТП 25 кVA, 20/0,4/0,23 кV отклонение от извод ,,Илийно’’. 

19. Предложение относно откриване на процедура за продажба на част от обекти /с. Станец, с. 
Красноселци, с.Г. Козарево, с. Зелена Морава/. 

20. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – 
отредени за жилищно строителство. 
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21. Предложение относно откриване на процедура за допълнително пристрояване върху имот 
частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда  по реда на ЗОС. 

22. Предложение относно учредяване право на ползване на незастроен общински терен, за 
открит паркинг представляващ част от урегулирани поземлени имоти. 

23. Предложение относно одобряване ПУП – Парцеларен план ,,Електропроводна схема 
БКЗРУ:400 кV землище на с. Тъпчилещово. 

24. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 

 

Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №64 
 

Oтносно: упълномощаване на кмета на Община Омуртаг за подписване на запис на заповед по 
проект ,,Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ Омуртаг» ЕАД – гр. Омуртаг’’.  

I. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.4 от Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” в изпълнение на 
Проект № BG161PO001-4.1.05-0002 „Реконструкция/възстановяване и оборудване на «МБАЛ 
Омуртаг» ЕАД – гр. Омуртаг” упълномощава Кмета на Община Омуртаг Неждет Джевдет Шабан да 
подпише Запис на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 
какъвто и да било характер, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране 
на регионалното развитие”, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото 
плащане на стойност 1 556 310,08 лева (един милион петстотин петдесет и шест хиляди триста и десет 
лева и осем стотинки). 

За – 24                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Втора точка 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №65 
 

Oтносно: Помощи по решение на общински съвет. 
 

I. ОбС – Омуртаг на основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, упълномощава ПК по 
Обществен ред, сигурност, граждански права, заявления, сигнали и предложения, социална политика, 
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заетост и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
да разпредели субсидията от 5 000 лв. 
 

Комисията на свое заседание да утвърди конкретни правила за работа и критерии за оценяване на 
постъпилите молби от граждани и да внесе в Общинския съвет за утвърждаване. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага изпълнението на настоящото решение на председателя на ПК и кмета на 
Община Омуртаг. 

За – 24                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Трета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №66 
 

Oтносно: Утвърждаване на корекции в бюджета на извънбюджетната сметка на Прогимназия 
,,Акад. Даки Йорданов’’, гр. Омуртаг за 2012 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.12 и чл.18 от Закона за 
общинските бюджети, Общински съвет – Омуртаг: 

Утвърждава следните промени в бюджета и извънбюджетната сметка на Прогимназия „Акад. 
Даки Йорданов”, гр. Омуртаг, съгласно Приложение №1. 

За – 24                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 

Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №67 
 

Oтносно: Изменение и Допълнение на Наредба № 7 за организацията и управлението на 
общинските пазари на територията на Община Омуртаг. 

      Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.20 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  и във връзка с 
Докладна записка от Управителя на “ОПТ” ЕООД гр. Омуртаг, заменя следния текст в чл. 8, ал.4 от 
Наредба №7 за организацията и управлението на общинските пазари на територията на Община 
Омуртаг: ”  

 Ежедневен пазар за промишлени стоки Омуртаг е разположен на ул. “Христо Ботев”, 
между пресечките и с ул. “Цар Освободител” и ул. “28 януари”.” 

С текста: ” 
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 Ежедневен пазар за промишлени стоки Омуртаг е разположен на тротоарите по улиците 
“Искър”, в частта между пресечките с ул. Христо Ботев” и ул. “Антим I” и по ул. “Хр. 
Ботев”, в частта между пресечките с ул. “Искър” и ул. “Средна гора”. 

 
За – 17                                  Против – 4                         Въздържали се – 1 

 

                                                                 Приема се! 
 

Пета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №68 
 

Oтносно: Приемане на доклади на 26 читалища на територията на Община Омуртаг. 

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

За – 19                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Шеста точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №69 
 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Омуртаг за 2012 г. 

ОбС – Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.26а, ал.1 от 
Закона за народните читалища приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Омуртаг за 2012 г., съгласно приложение. 

За – 18                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Седма точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №70 
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Относно: Приемане на годишния отчет за 2011 г. за изпълнение на Програмата за опазване на 
околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013г. 

 

Общински съвет на гр. Омуртаг, на основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, приема годишния отчет за 2011 г. относно изпълнение на Програмата за опазване на околната 
среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013 г. 

За – 22                                  Против – 0                         Въздържали се – 1 
 

                                                                 Приема се! 
 
Осма точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №71 
 

Относно: Общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг 
за периода 2011 – 2013 г. 

Общински съвет на гр. Омуртаг – на основание чл. 20 и чл. 21, т.12 от ЗМСМА, приема 
Общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 
2013 г. 

За – 23                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 

Девета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №72 
Относно: Приемане на годишния отчет за 2011 г. за извършените дейности по Общинската 

програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

Общински съвет на гр. Омуртаг, на основание чл.32 от Закона за управление на отпадъците, 
приема годишния отчет за 2011 г. относно извършените дейности по Програмата за управление на 
дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

За – 22                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Десета точка 

 

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

                                                 №73 
Oтносно: Изменение и допълнение на стратегия за развитие на социалните услуги за 

2011 – 2015 г. 
Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от 

ЗСП и чл.36б, ал.3 от ППЗСП, изменя и допълва Стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Омуртаг 2011-2015г.в следния вид: 

1. В т.4.1. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1, Дейност 1.1.1.1. Разкриване на 1 нов ЦОП-гр. 
Омуртаг  

1.1. текстът “Новият Център за обществена подкрепа (ЦОП) на деца и семейства в 
риск ще бъде разкрит през 2013”, 
се заменя с текста “Новият Център за обществена подкрепа (ЦОП) на деца и семейства 
в риск ще бъде разкрит през 2014”; 

1.2. текстът “С разкриването на  ЦОП през 2013 г.,  се предвижда да бъдат обхванати 
50% от децата и семействата в риск“, 
се заменя с текста “С разкриването на  ЦОП през 2014 г.,  се предвижда да бъдат 
обхванати 50% от децата и семействата в риск“. 

1.3. текстът  
“Планирани социални услуги в Община Омуртаг  

 Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и 
превенция на социалното изключване и изолация на рисковите групи 

№  Услуга
, вид1 
Преве
нция  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местоп
оло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториа
лен 

обхват 

2010 201
5 

1. ЦОП  

(ДДД
) 

Деца и семейства в 
риск 

Деца в риск от 
отпадане от училище 

Деца, отпаднали от 
училище 

Община 
Омуртаг 

0 60 Консултации; Превенция 
на изоста-вяне; Приемна 
грижа; Реинтеграция в 
семейството Превенция на 
отпадане от училище; 
Подкрепа на семейството 
при отглеждане на детето; 
Развиване на родителски 
капацитет. Програми за 
сексуално и 
репродуктивно здраве 

Омуртаг нова  

Планиране 
2011 г. 

Откриване 
2013 г. 

2. ЦСРИ 

(ДДД
)  

Деца с увреждания в 
семейна среда, 
нуждаещи се от 
почасови грижи; 
Родители на деца с ув-
реждания; хора с 
увреждания в сем. 

Община 
Омуртаг с 
филиал в 
Антоново 

0 40 Медицинска и социална 
рехабилита-ция, 
консултации – социални, 
правни, здравни, 
психологически, 
трудотера-пия; Умения за 
самостоятелност; Мобилни 
услуги от рехабилитатор и 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2011 г. 

Откриване 
2013 г. 
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№  Услуга
, вид1 
Преве
нция  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местоп
оло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториа
лен 

обхват 

2010 201
5 

среда психолог, социален 
работник 

3. Днев
ен 
центъ
р за 
стари 
хора 

(ДДД
) 

Стари хора с трудности 
в самообслуждането 

Община  
Омуртаг 

30 30 Дневни и почасови грижи, 
медицинска и социална 
рехабилитация 

Омуртаг Налична 

За  
преминаване 
към седмична 
грижа  

Откриване 
2012 г. 

4. Личе
н 
асист
ент 

Деца и лица с 
увреждания 

 

 

Омуртаг 

 

 

 

40 

 

 

100 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

Община  

Омуртаг  

Налична 

За 
разширяване 
на обхвата 

5. Соци
ален 
асист
ент 

Деца и лица с 
увреждания, стари 
хора със затруднено 
самообслужване, хора 
в отдалечени райони 

 

 

 

Омуртаг 

 

 

 

 0 

 

 

 

70 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

Община 
Омуртаг  

 

     

   Нова  

6. Дома
шен 
помо
щник 

 

 

 

 

Омуртаг 

 

0 

 

70 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

 

Община  

Омуртаг  

   

 

Нова  

7. ДСП 

общи
нска 

Стари хора със 
затруднено 
самообслежване, хора 
с увреждания 

 

Омуртаг  

 

120 

 

180 

Осигуряване на храна и 
грижи в домашна среда  

Община  

Омуртаг  

налична 

8. Здрав
ни 
меди
атори  

(ДДД
) 

Уязвими групи от 
компактни етнически 
общности и групи в 
риск 

 

Омуртаг  

 

 

0 

 

 

2  

Посредничество за достъп 
до здравни услуги в 
ромските общности, 
Профи-ликтика, участие в 
дейности за превенция на 
изоставянето 

 

Община 
Омуртаг  

 

Планиране 
2011 г. 

Назначаване 
2012 г. 

9. Малъ
к  

 дом 

(ДДД
) 

Стари хора и лица със 
затруднено 
самообслужване 

Община 
Попово 

0 30 Резидентна грижа, 
ежедневни грижи и 
подкрепа в среда, близка 
до семейната 

Попово Нова 

Планиране 
2013 г. 

Откриване 
2015 г. 

 



Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.05.2012 г. 

 10 

№  Услуга
, вид1 
Преве
нция  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местоп
оло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториа
лен 

обхват 

2010 201
5 

10. Цент
ър за 
разви
тие 
на 
уязви
ми 
общн
ости 

Етнически общности в 
неравностойно 
положение; 

Безработни лиза с 
ниско образование и 
доходи; 

Лица, напускащи 
местата за лишаване 
от свобода и осъдени 
на пробация 

Община 
Омуртаг 

 

 

0 30 Посредничество за достъп 
до образователни, 
здравни, социални услуги 
и ресурси и за развитие 
на личностния капацитет 
на лицата в риск 

Омуртаг  

Нова 

Планиране 
2011 г. 

Откриване 
2013 г. 

11. Соци
ални 
меди
атори 

Трудо
ви 
меди
атори 

ДДД 
или 
по 
проек
т 

Етнически общности в 
неравностойно 
положение; 

Безработни лиза с 
ниско образование и 
доходи; 

Лица, напускащи 
местата за лишаване 
от свобода и осъдени 
на пробация 

 

 

Омуртаг  

 

 

 

0 

 

 

 

2 

Посредничество за достъп 
до образователни, 
здравни, социални услуги 
и ресурси и за развитие 
на личностния капацитет 
на лицата в риск 

 

Община 
Омуртаг  

 

 

 

нова 

2011 -2013 г. 

 

12. Обще
ствен
и 
трапе
зарии 

Лица и семейства с 
ниски доходи 

Омуртаг   

30 

 

50 

Осигуряване на топла 
храна 

Община 
Омуртаг  

Налична 

За 
увеличаване 
на 
капацитета 

 

Се заменя с текста: 

“Планирани социални услуги в Община Омуртаг  

 Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и превенция на 
социалното изключване и изолация на рисковите групи 

№  Услуга, 
вид2 

Превенци
я  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местопо
ло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви 
групи 

Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

1. ЦОП  

(ДДД) 

Деца и 
семейства в 
риск 

Община 
Омуртаг 

0 60 Консултации; Превенция на 
изоста-вяне; Приемна 
грижа; Реинтеграция в 
семейството Превенция на 

Омуртаг нова  

Планиране 
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№  Услуга, 
вид2 

Превенци
я  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местопо
ло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви 
групи 

Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

Деца в риск 
от отпадане 
от училище 

Деца, 
отпаднали 
от училище 

отпадане от училище; 
Подкрепа на семейството 
при отглеждане на детето; 
Развиване на родителски 
капацитет. Програми за 
сексуално и репродуктивно 
здраве 

2013 г. 

Откриване 
2014 г. 

2. ЦСРИ 

(ДДД)  

Деца с 
увреждания 
в семейна 
среда, 
нуждаещи се 
от почасови 
грижи; 
Родители на 
деца с ув-
реждания; 
хора с 
увреждания 
в сем. среда 

Община 
Омуртаг 
с 
филиал 
в 
Антонов
о 

0 40 Медицинска и социална 
рехабилита-ция, 
консултации – социални, 
правни, здравни, 
психологически, трудотера-
пия; Умения за 
самостоятелност; Мобилни 
услуги от рехабилитатор и 
психолог, социален работник 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2013 г. 

Откриване 
2014 г. 

3. Дневен 
център 
за стари 
хора 

(ДДД) 

Стари хора с 
трудности в 
самообслужд
ането 

Община  
Омуртаг 

30 30 Дневни и почасови грижи, 
медицинска и социална 
рехабилитация 

Омуртаг Налична 

За  
преминаване 
към седмична 
грижа  

Откриване 
2014 г. 

4. Личен 
асистент 

Деца и лица 
с 
увреждания 

 

 

Омуртаг 

 

 

 

35 

 

 

60 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

Община  

Омуртаг  

Налична 

За 
разширяване 
на обхвата 

5. Социале
н 
асистент 

Деца и лица 
с 
увреждания, 
стари хора 
със 
затруднено 
самообслужв
ане, хора в 
отдалечени 
райони 

 

 

 

Омуртаг 

 

 

 

 0 

 

 

 

70 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

Община 
Омуртаг  

 

     

   Нова  

6. Домашен 
помощни
к 

 

 

 

 

Омуртаг 

 

0 

 

70 

 

 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда  

 

Община  

Омуртаг  

   

 

Нова  
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№  Услуга, 
вид2 

Превенци
я  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местопо
ло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви 
групи 

Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

7. ДСП 

общинск
а 

Стари хора 
със 
затруднено 
самообслежв
ане, хора с 
увреждания 

 

Омуртаг  

 

120 

 

140 

Осигуряване на храна и 
грижи в домашна среда  

Община  

Омуртаг  

налична 

8. Здравни 
медиатор
и  

(ДДД) 

Уязвими 
групи от 
компактни 
етнически 
общности и 
групи в риск 

 

Омуртаг  

 

 

0 

 

 

1  

Посредничество за достъп до 
здравни услуги в ромските 
общности, Профи-ликтика, 
участие в дейности за 
превенция на изоставянето 

 

Община 
Омуртаг  

 

Планиране 
2012 г. 

Назначаване 
2013 г. 

9. Център 
за 
развитие 
на 
уязвими 
общност
и 

Етнически 
общности в 
неравностой
но 
положение; 

Безработни 
лиза с ниско 
образование 
и доходи; 

Лица, 
напускащи 
местата за 
лишаване от 
свобода и 
осъдени на 
пробация 

Община 
Омуртаг 

 

 

0 30 Посредничество за достъп до 
образователни, здравни, 
социални услуги и ресурси и 
за развитие на личностния 
капацитет на лицата в риск 

Омуртаг  

Нова 

Планиране 
2013 г. 

Откриване 
2014 г. 

10. Социалн
и 
медиатор
и 

Трудови 
медиатор
и 

ДДД или 
по 
проект 

Етнически 
общности в 
неравностой
но 
положение; 

Безработни 
лиза с ниско 
образование 
и доходи; 

Лица, 
напускащи 
местата за 
лишаване от 
свобода и 
осъдени на 
пробация 

 

 

Омуртаг  

 

 

 

0 

 

 

 

2 

Посредничество за достъп до 
образователни, здравни, 
социални услуги и ресурси и 
за развитие на личностния 
капацитет на лицата в риск 

 

Община 
Омуртаг  

 

 

 

нова 

Планиране 
2013 г. 

Назначаване 
2014 г. 

11. Обществ
ени 
трапезар
ии 

Лица и 
семейства с 
ниски 
доходи 

Омуртаг   

30 

 

50 

Осигуряване на топла храна Община 
Омуртаг  

Налична 

За 
увеличаване 
на капацитета 
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№  Услуга, 
вид2 

Превенци
я  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местопо
ло-

жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

 Целеви 
групи 

Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

 

2. В т.4.2. ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2,  
2.1.текстът “ След разкриване на два нови ЦНСТ гр. Омуртаг, съобразно изготвените актуализирани оценки и 

планове, ще бъдат изведени 60% от настанените деца в ДДЛРГ – гр. Омуртаг.”  
се заменя с текста “ След преобразуване на ДДЛРГ в ЦНСТ и създаване на още един ЦНСТ, на децата 
лишени от родителски грижи ще се предоставя социална услуга в общността” 

2.2. текстът  
“Планирани социални услуги в Община Омуртаг  

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

  Услуга, 
вид 

Деинсти-
туционал
изация  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местопол
о-жение 

Статус - 
налична / 

нова (година 
за 

стартиране) 

2 Целеви 
групи 

Териториал
ен обхват 

2010 2015 

1. ДДЛРГ 

Гр. 
Омуртаг 

(ДДД) 

Деца, 
лишени 
от 
родителск
а грижа 

Община 
Омуртаг 

50 0 Постепенно извеждане на децата в 
резидентни услуги, реинтеграция в 
биологични семейства, в приемни 
семейства и в семейства на близки 
и роднини; поетапно намаляване 
на капацитета и  закриване на СИ 

Омуртаг Налична 

За закриване  

през 2015 г. 

2. ЦНСТ 

(ДДД) 

Деца, 
лишени 
от 
родителск
а грижа 

Община 
Омуртаг 

0 15 Резидентна грижа семеен тип - 
Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи за деца в риск  в 
среда, близка до семейната 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2012 г. 

Откриване 
2014 г. 

3. ЦНСТ 

(ДДД) 

Деца, 
лишени 
от 
родителск
а грижа 

Община 
Омуртаг 

0 15 Резидентна грижа семеен тип - 
Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи за деца в риск  в 
среда, близка до семейната 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2012 г. 

Откриване 
2014 г. 

 Се заменя с текста 

“Планирани социални услуги в Община Омуртаг  

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

№
  

Услуга, 
вид 

Деинсти-
туциона
лизация  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус на 
услугата 

Местоп
оло-

жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 2 Целеви 

групи 
Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

1. ДДЛРГ Деца, 
лишени 

Община 50 0 Постепенно извеждане на децата в 
резидентни услуги, реинтеграция в 

Омуртаг Налична 
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№
  

Услуга, 
вид 

Деинсти-
туциона
лизация  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, фокус на 
услугата 

Местоп
оло-

жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 2 Целеви 

групи 
Територ
иален 
обхват 

2010 2015 

Гр. 
Омурта
г 

(ДДД) 

от 
родителс
ка грижа 

Омуртаг биологични семейства, в приемни семейства 
и в семейства на близки и роднини; 
поетапно намаляване на капацитета и  
закриване на СИ 

За закриване  

през 2015 г. 

2. Преобр
азуване 
на 
ДДЛРГ 
в ЦНСТ 

(ДДД) 

Деца, 
лишени 
от 
родителс
ка грижа 

Община 
Омуртаг 

0 15 Резидентна грижа семеен тип - Предоставяне 
на подслон и ежедневни грижи за деца в 
риск  в среда, близка до семейната 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2013 г. 

Откриване 
2014 г. 

3. ЦНСТ 

(ДДД) 

Деца, 
лишени 
от 
родителс
ка грижа 

Община 
Омуртаг 

0 15 Резидентна грижа семеен тип - Предоставяне 
на подслон и ежедневни грижи за деца в 
риск  в 9среда, близка до семейната 

Омуртаг Нова 

Планиране 
2013 г. 

Откриване 
2014 г. 

3.  В т.1.5. и т.1.6 от Логистична рамка на общинска стратегия за развитие на социалните услуги  по Приоритетно 
направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и превенция на социалното изключване и 
изолация на рисковите групи. Обща цел 1: Създаване на условия за предотвратяване на рисковите фактори, водещи до 
социална изолация. Подкрепа за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими 
групи., текстовете  
“-Осигурена устойчивост на Дневен център за стари хора в гр.Омуртаг с капацитет 30 лица с преминаване към седмична 
грижа до края на 2012г.;” 
и  
“- Назначени 2 здравни медиатори в Омуртаг “ 
се заменят с текстовете 
“-Осигурена устойчивост на Дневен център за стари хора в гр.Омуртаг с капацитет 30 лица с преминаване към седмична 
грижа до края на 2014г.;” 
и  
“- Назначен  здравен медиатор в Омуртаг “ 

3. преобразува Времеви графици по т.9 и 10 
от 

9. ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и превенция на 
социалното изключване и изолация на рисковите групи 

№  Услуга Планиране 

1 Местопол
ожение 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид финансиране Изпълняваща 
организация 

1. ЦОП  

 

Омуртаг      Проект и/или ддд Община Омуртаг 

доставчик 

2. ЦСРИ за 
деца и 

Омуртаг с 
филиал в 

     Проект и/или Община Омуртаг 
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№  Услуга Планиране 

1 Местопол
ожение 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид финансиране Изпълняваща 
организация 

лица 

 

Антоново ддд Община Антоново 

доставчик 

3. Дневен 
център 
за стари 
хора 

 

Омуртаг      Проект и/или 

ддд 

Община Омуртаг 

доставчик 

4. Личен 
асистен
т 

 Община 

Омуртаг 

     ОПРЧР, НП АХУ 

 ддд 

Община, Д СП 

доставчици 

5. Социал
ен 
асистен
т 

Омуртаг 

 

     ОПРЧР, ддд община 

доставчици 

6. Домаше
н 
помощн
ик 

Омуртаг      ОПРЧР и/или  

общински бюджет 

община 

доставчици 

7. ДСП 

общинс
ка 

Омуртаг 

 

     Общински бюджет 
и/или допълващо 
финансиране 

община 

8. Здравн
и 
медиато
ри  

 

Омуртаг      ддд Община, РЦЗ 

9. Център 
за 
развити
е на 
уязвим
и 
общнос
ти 

Омуртаг      Проект и/или 

ддд 

Община Омуртаг 

РДСП,РЦЗ, РИО,  

Д БТ, НПО 

10. Социал
ни 
медиато
ри 

Трудови 
медиато
ри 

 

Всяка 
община 

     Проект и/или  

ддд 

Общини 

РДСП,РЦЗ, РИО,  

Д БТ, НПО 

11. Общест
вени 
трапеза

Омуртаг      Проекти и/или 

допълващо 

Общини 
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№  Услуга Планиране 

1 Местопол
ожение 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид финансиране Изпълняваща 
организация 

рии  финансиране  

Легенда:  

1. Нова услуга:        3. Междусекторна нова услуга:    

Планиране                …………..          планиране               ……………       

предоставяне                      …………….                                    
подготовка и изграждане …………... 

Предоставяне                                ……….…..     4. Междуобщинска нова услуга: 

         Планиране               ……………. 

          2. Налична  услуга:                подготовка и изграждане  …….……… 

без промяна            ……………                                              предоставяне         
…………….           5. Не се предоставя услуга 
………..… 

за промяна на капацитета   ……………. 

преминаване към седмична грижа  ………….… 

                   10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

№  Услу
га 

Планиране 

1 Местопо
ложение 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид финансиране Отговаряща организация 

1 ДДЛ
РГ  
Гр. 
Ому
ртаг 

 

Гр. 
Омуртаг 

     ддд 

Проект на ДАЗД 

Община Омуртаг 

РДСП и ОДЗ 

2 ЦНС
Т 

 

Гр. 
Омуртаг 

     Проект и /или 

ддд 

Община Омуртаг 

доставчик 

3 ЦНС
Т 

 

Гр. 
Омуртаг 

     Проект и /или 

ддд 

Община Омуртаг 

доставчик 

1.Нова услуга:                                              2. Налична  услуга:    

      -планиране    …………..                         - без промяна  ……………  

 -подготовка и изграждане …………...                    -за промяна на капацитета ……………. 

      -предоставяне  ……….…..       -подготовка за закриване        …………….              
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   -закриване        …………….                

     3. Не се предоставя услуга …………….  

9. ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Приоритетно направление 1: Развитие на социални услуги в общността за социално включване и превенция на 
социалното изключване и изолация на рисковите групи 

 

№  

Услуга Планиране 

1 Местоположен
ие 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

1. ЦОП  

 

Омуртаг      Проект и/или 
ддд 

Община 
Омуртаг 

доставчик 

2. ЦСРИ за 
деца и лица 

 

Омуртаг с 
филиал в 
Антоново 

     Проект и/или 

ддд 

Община 
Омуртаг 

Община 
Антоново 

доставчик 

3. Дневен 
център за 
стари хора 

 

Омуртаг      Проект и/или 

ддд 

Община 
Омуртаг 

доставчик 

4. Личен 
асистент 

 Община 

Омуртаг 

     ОПРЧР, НП АХУ 

 ддд 

Община, Д СП 

доставчици 

5. Социален 
асистент 

Омуртаг 

 

     ОПРЧР, ддд община 

доставчици 

6. Домашен 
помощник 

Омуртаг      ОПРЧР и/или  

общински 
бюджет 

община 

доставчици 

7. ДСП 

общинска 

Омуртаг 

 

     Общински 
бюджет и/или 
допълващо 
финансиране 

община 

8. Здравни 
медиатори  

 

Омуртаг      ддд Община, РЦЗ 

9. Център за 
развитие на 
уязвими 
общности 

Омуртаг      Проект и/или 

ддд 

Община 
Омуртаг 

РДСП,РЦЗ, 
РИО,  
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№  

Услуга Планиране 

1 Местоположен
ие 

2011 2012 2013 2014 2015 Вид 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

Д БТ, НПО 

10. Социални 
медиатори 

Трудови 
медиатори 

 

Всяка община      Проект и/или  

ддд 

Общини 

РДСП,РЦЗ, 
РИО,  

Д БТ, НПО 

11. Обществени 
трапезарии 

Омуртаг 

 

     Проекти и/или 

допълващо 
финансиране 

Общини 

 

Легенда:  

1. Нова услуга:        3. Междусекторна нова услуга:    

Планиране                …………..          планиране               ……………       

предоставяне                      
…………….                                    подготовка и изграждане …………... 

Предоставяне                                ……….…..     4. Междуобщинска нова услуга: 

         Планиране               ……………. 

          2. Налична  услуга:                подготовка и изграждане  …….……… 

без промяна            ……………                                              предоставяне         
…………….           5. Не се предоставя 
услуга ………..… 

за промяна на капацитета   ……………. 

преминаване към седмична грижа  ………….… 

                                                                                    10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

№  Услуга Планиране 

1 Местопол
ожение 

2011 201
2 

2013 2014 2015 Вид 
финансиране 

Отговаряща 
организация 

1 ДДЛРГ  Гр. 
Омуртаг 

 

Гр. 
Омуртаг 

     ддд 

Проект на ДАЗД 

Община Омуртаг 

РДСП и ОДЗ 

2 ЦНСТ 

 

Гр. 
Омуртаг 

     Проект и /или 

ддд 

Община Омуртаг 

доставчик 

3 ЦНСТ Гр.      Проект и /или Община Омуртаг 
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№  Услуга Планиране 

1 Местопол
ожение 

2011 201
2 

2013 2014 2015 Вид 
финансиране 

Отговаряща 
организация 

 Омуртаг ддд доставчик 

1.Нова услуга:                                              2. Налична  услуга:    

      -планиране    …………..                         - без промяна  ……………  

 -подготовка и изграждане …………...                    -за промяна на капацитета ……………. 

      -предоставяне  ……….…..       -подготовка за закриване        …………….              

   -закриване        …………….                

     3. Не се предоставя услуга …………….  

 
За – 20                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 

 

                                                                 Приема се! 
 
Единадесета точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №74 
 

Oтносно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 
Община Омуртаг. 

Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и ал.3 от ЗСП 
и чл. 36б, ал.4 от ППЗСП, приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 
община Омуртаг за 2013г., съгласно приложение. 

За – 19                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Дванадесета точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №75 
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Относно: Съгласуване и приемане на годишния план за дейността на сектор ,,ВЪТРЕШЕН 
ОДИТ’’ при Община Омуртаг. 

І. Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона 
за вътрешен одит в публичния сектор приема Годишен план за дейността на сектор „Вътрешен одит” в 
Общинска администрация – Омуртаг за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година. 

За – 21                                  Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Тринадесета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №76 
 

Относно: Определяне на комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани по 
НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 

 

І.ОбС – Омуртаг на основание чл.18, ал.1 от НУРУЖННПНОЖ определя състав на комисия по 
картотекиране на жилищно нуждаещи се граждани, както следва:  

Председател:    Стела Иванова Атанасова  – Д-р  д-ция „ГРАО” 
Секретар:          Айше Хасанова Мехмедова – Н-к отд.”ОСПК” 
и членове:         Владислава Пламенова Петрова – Ст.юрисконсулт   

    Станка Петрова Йорданова – Гл.спец. „ННОЖН” 
                                           Д-р Евгени Йорданов Ганев – „МБАЛ” ЕООД гр.Омуртаг 
                                           Бисера Михайлова Тончева – социален работник 
                                           Станка Николова Иванова– социален работник и 
общински съветници:      Евтим Хатунчев – общински съветник 

                                       Галина Иванова    – общински съветник, 
която да картотекира периодично през 2012г. нуждаещите се граждани за настаняване в общински 
жилища по реда на ЗОС и произтичащите от него поднормативни актове. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг да издаде заповед за назначаване на 
комисията.   

 
 

За – 21                                  Против – 0                         Въздържали се – 1 
 

                                                                 Приема се! 
 
Четиринадесета точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №77 
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Относно: Приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на преминаване през 
общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на техническата 
инфраструктура за обект „Водоснабдяване на ПИ с кад.№ 53535.232.331 по КККР на гр.Омуртаг” през 
общински имот – ПОС – част от полски път с кад. № 53535.236.12, находящ се в землището на 
гр.Омуртаг. 

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 извършената пазарна оценка за стойността на учреденото възмездно право на 
преминаване и съответните сервитутни права върху следния общински поземлен имот: 

ПОС: Част от Полски път с кад. № 53535.236.12, в землището на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг – 
площ с ограничено ползване 66кв.м. в размер на 200.00 /двеста/ лева, без ДДС за изграждане на 
отклонение от водопровод, за водоснабдяване на обект ПИ с кад. № 53535.232.331 по КККР на 
гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение от общите 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на „АС – ИНТЕРКАР” ЕООД гр.Омуртаг 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи необходимия 
договор за учредяване на ограничени вещни права. 

 
 

За – 21                                  Против – 0                         Въздържали се – 1 
 

                                                                 Приема се! 
 
Петнадесета точка 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №78 
 

Oтносно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и Парцеларен план за обект 
,,Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево’’ и предварително съгласие за учредяване право 
на прокарване на водопровод през общински и частни имоти. 

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-План за застрояване и Парцеларен план  за обект „Допълнително 
водоснабдяване на с.Долно Козарево” 

2. На основание чл.193, ал.4 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг дава предварително съгласие за 
учредяване на право на прокарване на водопровод през общински и частни имоти.  

 

За – 21                                  Против – 0                         Въздържали се – 1 
 

Приема се! 
 

Шестнадесета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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                                                 №79 
 

Oтносно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и План за застрояване и план 
– схема за елементи на техническа инфраструктура за обект ,,Реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с. Камбурово, общ. 
Омуртаг’’ и предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод през общински 
и частни имоти. 

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-План за регулация и План за застрояване и план-схема за елементи 
на техническа инфраструктура  за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и 
изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ с.Камбурово, общ.Омуртаг” 

2. На основание чл.193, ал.4 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг дава предварително съгласие за 
учредяване на право на прокарване на ел. провод и канализационни клонове през общински и частни 
имоти.  

За – 18                                 Против – 0                         Въздържали се – 1 
 

                                                                 Приема се! 
 
Седемнадесета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №80 
 

Oтносно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за присъединяване на малка 
ветрова електроцентрала в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, в землището на с. Илийно, общ. 
Омуртаг, в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг и предварително съгласие за учредяване право на 
прокарване на кабелно трасе през общински имоти. 

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 пресъединяване на малка ветрова 
електроцентрала в ПИ № 53535.232.11 в землището на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, ПУП-Парцеларен 
план за пресъединяване на малка ветрова електроцентрала в ПИ № 007029 и ПИ № 008026 в 
землището на с.Илийно, общ.Омуртаг, ПУП-Парцеларен план за пресъединяване на малка ветрова 
електроцентрала в ПИ № 044025 в землището на с.Веренци, общ.Омуртаг и ПУП-Парцеларен план за 
пресъединяване на малка ветрова електроцентрала в ПИ № 002024 и ПИ № 001014 в землището на 
с.Илийно, общ.Омуртаг. 

2. На основание чл.193, ал.4 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг дава предварително съгласие за 
учредяване право на прокарване на кабелни трасета през общински имоти за пресъединяване на малки 
ветрови електроцентрали в ПИ № 53535.232.11 землище на гр.Омуртаг, ПИ № 007029, ПИ № 008026, 
ПИ № 002024, ПИ № 001014 землище нас.Илийно и ПИ № 004025 землище на с.Веренци. 

 

За – 21                                 Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
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Осемнадесета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №81 
 

Oтносно: ПУП – Парцеларен план ,,Електрозахранване на базова станция № 4525 на GLOBUL’’ 
подобект ,,МТП 25 кVA, 20/0,4/0,23 кV отклонение от извод ,,Илийно’’. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 , ал.1 от ЗУТ Общински Съвет – Омуртаг 
одобрява ПУП-Парцеларен план „Електрозахранване на базова станция № 4525 на GLOBUL” 
подобект „ МТП 25 кVА, 20/0,4/0,23 кV и ВЕЛ 20 кV отклонение от извод „Илийно”. 

За – 21                                 Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
Деветнадесета точка 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №82 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на част от обектите за приватизация 2012 г. /с. 
Станец, с. Красноселци, с.Г. Козарево, с. Зелена Морава/. 

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

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

УПИ VІІ в кв.11 с площ 2100 кв.м. по плана на с.Станец, с построената в него сграда 
„Бивше училище” едноетажна паянтова сграда с площ 78 кв.м.. За имота има съставен АОС № 
1080/02.12.2002г. 

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, приета с ПМС  №115 
от 2002г., Общински съвет – Омуртаг, реши: Открива процедура за приватизация чрез публичен 
търг на: 

1. УПИ І, Незастроен с площ 4300кв.м., в кв.11 по плана на с.Станец, отреден за „Училище”. 
За имота има съставен АОС № 72/13.03.1997г. 

2. УПИ І, в кв.10 с площ 1800кв.м., отреден за „Читалище” по плана на с.Красноселци. За 
имота съставен АОС № 1097/10.02.2003г. 

3. УПИ ІІ с площ 5110кв.м. и двуетажна масивна сграда със ЗП 165кв.м. „Бивше Училище” 
с.Горно Козарево. За имота има съставен АОС № 26/24.02.1997г. 

4. УПИ VІ, кв.2 с площ 510кв.м., по плана на с.Зелена Морава, отреден за „Обществено 
обслужващи дейности”. За имота има съставен АОС № 231/06.12.2011г. 
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5. УПИ VІІ в кв.11 с площ 2100 кв.м. по плана на с. Станец, с построената в него сграда 
„Бивше училище” едноетажна паянтова сграда с площ 78кв.м.. За имота има съставен АОС № 
1080/02.12.2002г. 

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 обектите 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. 

За – 19                                Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

Приема се! 

 
Двадесета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                 №83 
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, и чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ на ОБС – Омуртаг, открива процедура за продажба на общински  поземлени имоти, чрез 
търг по реда на НРПУРОИ, както следва:   

1.УПИ ІХ, кв.5 с площ 880 кв.в. по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг, АОС № 
1165/09.07.2003год. 

2. УПИ ІV, кв.19 с площ 900 кв.м. по плана на с.Могилец, общ.Омуртаг, АОС № 1059 от 
08.11.2002г. 

3. УПИ ХVІІ, кв.19 с площ 800 кв.м. по плана на с.Могилец, АОС № 1072 от 08.11.2002г. 
4. УПИ V, кв.15 с площ 950 кв.м. по плана на с.Могилец, общ.Омуртаг, АОС № 1302/ 

07.07.2004г. 
5. УПИ ІХ, кв.11 с площ 1060 кв.м., по плана на с.Станец, общ.Омуртаг АОС № 1082/ 

02.12.2002г. 
6.УПИ ІХ – 12, кв.8 с площ 800 по плана на с.Красноселци, общ.Омуртаг, АОС № 240/ 

24.04.2012г. 
7. УПИ ІІ, кв.52 с площ 1250 кв.м., по плана на с.Церовище, общ.Омуртаг, АОС № 

241/24.04.2012г.  
8. УПИ ІІІ, кв.52 с площ  1250 кв.м., по плана на с.Церовище, общ.Омуртаг АОС № 242/ 

24.04.2012г.  
9. УПИ І, кв. 7 с площ 411 кв.м. по плана на град Омуртаг АОС № 245/10.05.2012г. /Кад. № 

53535.501.1049 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг/ 
10. УПИ ІХ, кв. 9 с площ 367 кв.м. по плана на град Омуртаг АОС № 246/10.05.2012г. /Кад. № 

53535.501.1882 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг/ 
11. УПИ ХІІ, кв. 5 с площ 561 кв.м. по плана на град Омуртаг АОС № 247/10.05.2012г. /Кад. № 

53535.501.1879 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг/ 
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12. УПИ ХІ, кв. 6 с площ 510 кв.м. по плана на град Омуртаг АОС № 248/10.05.2012г. /Кад. № 
53535.501.1045 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг/ 

13. УПИ Х, кв. 6 с площ 498 кв.м. по плана на град Омуртаг АОС № 249/10.05.2012г. /Кад. № 
53535.501.1044 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг/ 

14. УПИ VІІ, кв.11 с площ 780кв.м., по плана на с.Паничино, общ.Омуртаг АОС № 182/ 
11.04.2011г.  

15. УПИ VІІІ, кв.11 с площ 740кв.м., по плана на с.Паничино, общ.Омуртаг АОС №  183/ 
11.04.2011г.  

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 на зеделски земи и внасяне на същите за разглеждане на следващо заседание на 
ОбС – Омуртаг.  

 

За – 20                                Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Двадесет и първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №84 
 

Относно: Откриване на процедура за допълнително пристрояване върху имот частна общинска 
собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл.39 от НРПУРОИ открива процедура за 
учредяване на право на пристрояване, съгласно изготвен проект за «Заведение за бързо хранене и 
работилница за тестени изделия» с площ 44,6кв.м. върху общински поземлен имот с кад. № 
53535.501.636 /Стар идентификатор УПИ V, в кв.41 / по кадастралната карта на гр.Омуртаг, 
общ.Омуртаг на собственика на Търговска сграда, построена върху имота– лицето ЕТ “ЕСАШ – ЕЕ” 
Емине Еюбова. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по изготвянето на пазарна оценка за стойността на правото на пристрояване от лицензиран 
оценител и внасяне на същата за приемане на заседание на ОбС – Омуртаг. 

 
 

За – 19                                Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Двадесет и втора точка 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №85 
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Относно: Учредяване право на ползване на незастроен общински терен, за открит паркинг 
представляващ част от урегулирани поземлени имоти с кад. №№ 53535.501.493 и 53535.501.2073 по 
кадастралната карта на град Омуртаг  

 

1. ОбС - Омуртаг на основание чл. 39 от ЗОС и чл.44 от НРПУРОИ учредява безвъзмездно 
право на ползване върху незастроен общински терен, представляващ част от урегулирани поземлени 
имоти с кад. №№ 53535.501.493 и 53535.501.2073 по кадастралната карта на град Омуртаг, на 
общинско търговско дружество „Общински пазари и тържища” ЕООД гр.Омуртаг, за срок от 5 години. 

2. ОбС – Омуртаг задължава „Общински пазари и тържища” ЕООД гр.Омуртаг, да поеме 
разходите за поддържане и експлоатация на  открит паркинг, реализиран върху цитираните в т.1 от 
настоящето решение части от поземлени имоти по кадастралната карта на град Омуртаг, за 
определения по –горе срок. 

3. ОбС - Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг да издаде заповед за безвъзмездно 
учредяване право на ползване върху части от имоти с кад. №№ 53535.501.493 и 53535.501.2073 
определеното по т.2 общинско търговско дружество. 

 

За – 20                                Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Двадесет и трета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №86 
 

Oтносно: Одобряване ПУП – Парцеларен план ,,Електропроводна схема БКЗРУ:400 кV 
землище на с. Тъпчилещово. 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129 , ал.1 от ЗУТ  Общински Съвет – Омуртаг 
одобрява ПУП-Парцеларен план „ Електропроводна схема БКЗРУ: 400 кVА и КЛ-20кV землище на 
с.Тъпчилещово, общ.Омуртаг”. 

За – 19                                Против – 0                         Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Двадесет и четвърта точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                 №87 
Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. меморандуми на 

нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 
 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и чл.5, ал.1 и чл.9 от 
Наредба за търговете и конкурсите Общински съвет - Омуртаг реши: 



Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.05.2012 г. 

 27 

Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и 
обявява търгове с явно наддаване на следните общински нежилищни имоти, невключени в  
имуществото на общински търговски дружества: 

1. УПИ ІV, кв.14, с.Панайот Хитово за “Търговия и общ.хранене” – незастроен с площ 2000кв.м., 
за имота има съставен АОС № 447/05.07.2000г.,  с начална тръжна цена 5600.00 /четири хиляди и 
петстотин /лв. без ДДС;   

2. УПИ VІ-104, кв.14, с.Обител – незастроен с площ 1060кв.м., за имота има съставен АОС № 
111/09.05.1997г., с начална тръжна цена 3400.00 /три хиляди и четиристотин/лв. без ДДС;   

3.”Бивша Общ. Баня” с.Обител, представляващ УПИ VІІ, кв.16 с площ 665кв.м. и застроена 
едноетажна сграда с площ 135кв.м., АОС № 3/05.06.1995год., с начална тръжна цена 3600.00 /три 
хиляди и шестстотин/лв. без ДДС;   

4. УПИ V-163, квартал 22 по плана на с.Змейно, община Омуртаг, с площ 4300 кв.м., заедно с 
построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв.м. построена през 1968 год. за 
имота има съставен АОС № 44/04.03.1997 год. с начална тръжна цена 19000.00/Деветнадесет хиляди / 
лева, без ДДС.  

5. УПИ ХІІ, кв.15, по плана на с.Обител, община Омуртаг с площ 770 кв.м., отреден за 
„Млекопункт”, за имота има съставен АОС № 12 от 17.04.2006 год., с начална тръжна цена 2400.00 
/Две хиляди и четиристотин/ лв., без ДДС.  

6. Обект „Бивше училище” с.Долно Новково, поземлен имот І, кв.11 по плана на селото с площ 
6290 кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 305 кв.м. за имота има 
съставен  АОС № 90/19.03.2009 год., с начална тръжна цена 23 000/Двадесет и три хиляди/ лева, без 
ДДС.   

7. Поземлен имот VІІ-18 в кв.2 по плана на с.Долно Новково, общ.Омуртаг с площ 800 кв.м. с 
построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 70кв.м. – за здравна служба. 
Сградата е построена през 1968 г. за имота има съставен АОС № 214 от 14.07.1997г. с начална тръжна 
цена 4600.00 /Четири хиляди и шестотин/ лв., без ДДС.  

8. Обект „Бивше училище”, УПИ І-24, кв.15 по плана на с.Птичево, общ. Омуртаг с площ 8000 
кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 190 кв.м. за имота има 
съставен АОС № 257/06.08.1997 год. с начална тръжна цена 24 000 /Двадесет и четири хиляди/ лв., без 
ДДС.   

9. Обект “Бивше Училище”, представляващо УПИ І-119, кв. 18, по плана на с. Висок, общ. 
Омуртаг, с площ 3285 кв.м. и построените в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 140 
кв.м., едноетажна полумасивна сграда от 130 кв.м. и тоалетна с площ 24 кв.м., за имота има съставен 
АОС № 236/22.02.2012г. с начална тръжна цена 11900.00 /Единадесет хиляди и деветстотин/ лв. без 
ДДС;   

10.УПИ ІV, квартал 9 по плана на с.Падарино, общ.Омуртаг, с площ от 6400 кв.м., заедно с 
построената в него триетажна масивна сграда с РЗП 660 кв.м., построена през 1962 год., за имота има 
съставен АОС № 62 от 10.03.1997г. с начална тръжна цена 27000.00 /Двадесет и седем хиляди/ лв. без 
ДДС;   

11. Поземлен имот с площ 1025 кв.м., отреден за „Търговия и обществено  обслужване”, с 
идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр.Омуртаг /стар идентификатор кв.95, парцел І/. За имота 
има съставен АОС № 158/29.07.2010 год. с начална тръжна цена в размер 12 300.00 /Дванадесет 
хиляди и триста/ лева, без ДДС;   



Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.05.2012 г. 

 28 

12. УПИ ХІІ, кв.33 „а” по плана на с.Камбурово, общ. Омуртаг с площ 808 кв.м., отреден за 
„Търговия и обществено обслужване” за имота има съставен АОС № 137/01.07.2010 год. с начална 
тръжна цена  в размер 3600.00/Три хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС;  

13.УПИ ХІІІ, кв.33 „а” по плана на с.Камбурово , общ. Омуртаг, с площ 834 кв.м., отреден за 
„Търговия и обществено обслужване” за имота има съставен АОС № 138/01.07.2010 год. с начална 
тръжна цена  в размер 3700.00/Три хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС;  

14. УПИ VІІ, кв.3 по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг с площ 2452 кв.м. отреден за 
“Разширение на Мандра”, за имота има съставен АОС №444 от 12.06.2000г. с начална тръжна цена в 
размер на 10 000.00 /Десет хиляди/  лв., без ДДС;  

15. УПИ V, кв.9 по плана на на с.Зелена Морава, с площ 890кв.м. отреден за “Търговия”, за имота 
има съставен АОС №100 от 14.07.2009 г. с начална тръжна цена в размер на 3600.00 / Три хиляди и 
шестотин/ лева , без ДДС ;  

16. УПИ ІІІ, кв.9 по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг с площ 1960 кв.м., отреден за 
“Кланичен пункт”, за имота има съставен АОС № 101 от 14.07.2009 г. с начална тръжна цена в размер 
на 7840.00 / Седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.  

 

Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, депозитите се внасят в касата 
на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търговете.  

Стъпка на наддаване е 10 на сто от началната тръжна цена на съответните обекти. 
Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в съответните 

информационните меморандуми и тръжни условия.  
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до10.00 часа на 20-тия ден от датата на 

обнародване на решението в „Държавен вестник. 
Търговете ще се проведат на двадесетия ден от датата на обнародване в “Държавен вестник” от 

14.00часа в залата на Общинска администрация гр.Омуртаг, ул.”Ал.Стамболийски” № 2а, гр.Омуртаг, 
а повторните търгове се провеждат на петнадесетия ден след датата на първите търгове, на същото 
място и час, при същите условия.  

Таксите за тръжна документация са в размер на 50лева за всеки един обект, платими в касата на 
общината, до 16.00часа на деня предхождащ датата на провеждане на търга, тръжните документи се 
получават от отдел”ОСПК”, стая № 27 на общинска администрация гр.Омуртаг срещу представена 
квитанция за заплатени тръжни книжа. 

 Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след 
закупуване на тръжна документация. 

ІІ. ОбС – Омуртаг на основание чл.9 от Наредбата за търгове и конкурсите утвърждава тръжна 
документация съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия, АОС, скица и проекто-
договор за продажба.  

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Омуртаг организацията и провеждането на търговете, 
определяне на спечелилите  и сключването на приватизационните договори. 

ІV. ОбС – Омуртаг на основание чл.31, ал.3 от ЗПСК Възлага на Председателя на ОбС  да 
предприеме действия по обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, а обнародването 
в два централни ежедневника да се извърши от Кмета на общината. 

 
За – 20                                Против – 0                         Въздържали се – 0 

 

Приема се! 
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Владимир Кънчев – Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

 

 

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

 


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

