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П Р О Т О К О Л  
 

№ 2 
 

08.12.2011 г. 
 

Днес, 08.12.2011 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се 
проведе второ заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 28 съветника от общо 29 съветника. 
 

На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг 
Неждет Шабан, секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, 
служители от общинска администрация, кметове и кметски наместници по 

населени места. 
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р 

Метин Исмаил Исмаил.  
 

Д-р М. Исмаил - На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 чл. 25, т. 1 от 
ЗМСМА, свиквам второ заседание на Общински съвет – Омуртаг, при 

следния  
 

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Предложение относно приемане на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска Администрация – Омуртаг. 
2. Докладна записка относно закриване на кметства в Община 

Омуртаг. 
3. Предложение относно промяна в структурата на Общинска 

Администрация – Омуртаг, в частта на населените места в Община 
Омуртаг – кметства и кметски наместничества. 

4. Предложение относно определяна на основни месечни заплати на 
кметовете, заместник кметовете и кметските наместници в Община 
Омуртаг. 

5. Предложение относно избиране на делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България – 

представител на ОбС – Омуртаг. 
6. Предложение относно определяне на представител на ОбС – 

Омуртаг в състава на Областен съвет за развитие. 
7.  Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 
2011 г. 

8. Докладна записка относно определяна на нов състав на местната 
комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с 
многогодишни жилищно – спестовни влогове. 
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9. Предложение относно безвъзмездно предоставяне за управление 
на недвижим имот – публична държавна собственост за изпълнение на 
функциите на Общинска Администрация – Омуртаг, гр. Омуртаг – сграда, 
находяща се в гр. Омуртаг, ул. ,, Ал. Стамболийски’’ № 2А. 

10. Предложение относно избиране на регистриран одитор на 
,,МБАЛ – Омуртаг ’’ ЕАД, гр. Омуртаг. 

11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общинско прoдаваемо  място към УПИ ІІІ – 17, кв. 5 по плана на с. Долна 
Рътлина, общ. Омуртаг. 

12. Предложение относно поправка на техническа грешка в Решения 
№№434 от 19.11.2010 г. и 567 от 08.07.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
 

Д-р Метин Исмаил – Това е проекта за дневния ред колеги. Имате 
думата за допълнения и евентуално за промени на дневния ред. Ако няма 
предложения за допълнения и промени нека да гласуваме. 

 

За – 28   Против – 0   Въздържали се – 0 

 

Приема се! 

 

Заседанието протече при следния  
  

ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Предложение относно приемане на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска Администрация – Омуртаг. 
2. Докладна записка относно закриване на кметства в Община 

Омуртаг. 
3. Предложение относно промяна в структурата на Общинска 

Администрация – Омуртаг, в частта на населените места в Община 
Омуртаг – кметства и кметски наместничества. 

4. Предложение относно определяна на основни месечни заплати на 
кметовете, заместник кметовете и кметските наместници в Община 
Омуртаг. 

5. Предложение относно избиране на делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България – 

представител на ОбС – Омуртаг. 
6. Предложение относно определяне на представител на ОбС – 

Омуртаг в състава на Областен съвет за развитие. 
7.  Предложение относно утвърждаване на корекции в бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 
2011 г. 
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8. Докладна записка относно определяна на нов състав на местната 
комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с 
многогодишни жилищно – спестовни влогове. 

9. Предложение относно безвъзмездно предоставяне за управление 
на недвижим имот – публична държавна собственост за изпълнение на 
функциите на Общинска Администрация – Омуртаг, гр. Омуртаг – сграда, 
находяща се в гр. Омуртаг, ул. ,, Ал. Стамболийски’’ № 2А. 

10. Предложение относно избиране на регистриран одитор на 
,,МБАЛ – Омуртаг ’’ ЕАД, гр. Омуртаг. 

11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общинско прoдаваемо  място към УПИ ІІІ – 17, кв. 5 по плана на с. Долна 
Рътлина, общ. Омуртаг. 

12. Предложение относно поправка на техническа грешка в Решения 
№№434 от 19.11.2010 г. и 567 от 08.07.2011 г. на Об – Омуртаг.  
 

По първа точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№3 
 

ОТНОСНО: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 

ОМУРТАГ. 
 

I. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21,ал.3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация приема 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация – Омуртаг за мандат 2011-2015 г. 
съгласно Приложение № 1. 

II. Всяка една от постоянните комисии по чл.17, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация – Омуртаг да се състои от 5-ма 
представители. Ръководството на всяка постоянна комисия се 
състои от председател, заместник председател и секретар. 

III. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.1 от 
ЗМСМА избира поименен състав на постоянните комисии към 

Общински съвет – Омуртаг, съгласно Приложение № 2. 
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Новият правилник отменя досега действащия правилник за 

организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация.  
 

За – 27   Против – 0  Въздържали се – 1 
 

                                               Приема се! 

 
 По втора точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№4 

 

Относно: Закриване на кметства в община Омуртаг 
 

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

от ЗМСМА и чл. 16, 17 и 30 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, РЕШИ: 

 

Закрива кметствата: 
 

№ по 

ред 
Населено място 

население по 

постоянен адрес 

1 БЪЛГАРАНОВО 334 

2 ВЕСЕЛЕЦ 187 

3 ГОРНО КОЗАРЕВО 313 

4  ГОРСКО СЕЛО 287 

5 ГОРНО НОВКОВО 224 

6 ДОЛНО НОВКОВО 271 

7 ЗМЕЙНО 303 

8 КРАСНОСЕЛЦИ 288 

9 ПАНИЧИНО 156 

10 ПЕТРИНО 212 

11 СТАНЕЦ 332 

12 ТЪПЧИЛЕЩОВО 67 

13 УГЛЕДНО 151 

14 ЦАРЕВЦИ 71 
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ІІ. Настоящото решение да се обнародва в "Държавен 

вестник" чрез областния управител, който се произнася по 

законосъобразността му в 14-дневен срок от датата на 
получаването му. 

 

За – 25   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

 

По трета точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 5 

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА  НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ - ОМУРТАГ 
 

Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21,ал.1, т.2 от  Закона за 
местното самоуправление и местната администрация одобрява 
структурата на Общинска администрация – Омуртаг, съгласно 

приложение № 1, като промяната следва да се извърши в длъжностното 

разписание на Общинска администрация – Омуртаг. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОМУРТАГ 
  

1. КМЕТ НА ОБЩИНА  1 бр. 

2. КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 40 бр. 

 Кметове на кметства  26 бр. 

 Кметски наместници 14 бр. 

3. ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ  3 бр. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Сектор “Вътрешен одит” 

Финансови контрольори 
 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Дирекция “ Финанси, счетоводство и бюджет” 

Дирекция “Административно – правно и информационно обслужване” 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” 

Дирекция “Местни данъци и такси” 

Дирекция “Стопански и хуманитарни дейности” 

Дирекция “Инвестиционна политика” 
  
 

За – 24   Против – 0  Въздържали се –0 
 

Приема се!  

 
По четвърта точка от дневния ред 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№6 
 

Относно: Основни месечни заплати на кметове,заместник кметове 
и кметски наместници. 

 

Общински съвет – Омуртаг на основание чл. 21, ал.1 т.2 от ЗМСМА, 

и в изпълнение на Приложение № 5 към чл.2, т.4 изм. – ДВ, бр. 27 от 
2011г., в сила от 01.01.2011 г.,изм. – ДВ , бр. 51 от 2011 г. в сила от 
01.09.2011 г. по предложение на Кмета утвърждава основните месечни 

заплати на кметове, заместник кметове и кметски наместници, съгласно 

Приложение № 1. 

 

За – 26   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 

 

По пета точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 7 
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ОТНОСНО: Определяне на делегат на община Омуртаг в общото 

събрание на НСОРБ. 

 

ОБС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 
на общините в Република България представителя на общинския съвет 
 

д – р Метин Исмаил Исмаил Исмаил                  - председател на ОбС  

             /трите имена/                                            / позиция в ОбС/ 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  делегат в 
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от 
 

Ердинч Алиев                                                        - общински съветник 

/трите имена/                                                           -  / позиция в ОбС/ 

 

 

За – 26   Против – 0  Въздържали се – 0 

 

Приема се!  

 

 

По шеста точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№8 
 

Относно: Определяне на представител на ОбС – Омуртаг в състава 
на Областен съвет за развитие 

 

ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, и чл. 22, 

ал. 2 от Закона за регионално развитие, РЕШИ: 

Избира за представител на Общински съвет – Омуртаг в Областен съвет за 
развитие на област Търговище: 
 

Д – р Метин Исмаил Исмаил – председател на ОбС – Омуртаг  

 

За –22  Против – 4  Въздържали се – 2 

 

Приема се!  
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По седма точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 9 

 

 Относно: Утвърждаване на корекции в бюджета и разчета за финансиране 
на капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2011 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 промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите 
разходи . 
 

За – 24                    Против – 0                Въздържали се – 3 

 

Приема се! 
 

По осма точка от дневния ред 

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

    

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№10 
 

ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА МЕСТНАТА 

КОМИСИЯ ПО чл.8, ал.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО – СПЕСТОВНИ  

ВЛОГОВЕ. 

 

 Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на 
гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове да се състои от 5 

/пет/ члена в състав: 

Председател: Стела Иванова Атанасова – Директор на дирекция “ГРАО”  

в Общинска администрация – Омуртаг. 
Зам.председател: Росица Драгнева Димитрова – главен счетоводител в 
Общинска администрация – Омуртаг; 
Секретар: Айше Хасанова Мехмедова – началник отдел “Общинска 
собственост, приватизация и концесии” в Общинска администрация – 

Омуртаг; 
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Членове: 1.  Надя Николова Димитрова – главен специалист “Наказателни 

постановления и административно обслужване” в Общинска 
администрация – Омуртаг; 
                 2. Мехмед Есад – общински съветник 

 

За – 21   Против – 2  Въздържали се – 4 

 

Приема се!  

 

По девета точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№11 
 

Относно: Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление 

на недвижим имот– публична държавна собственост за изпълнение на 
функциите на общинска администрация гр. Омуртаг – Сграда, находяща се 
в гр. Омуртаг, ул.”Ал.Стамболийски” № 2а. 
 

І. ОбС–Омуртаг, на основание чл.15, ал.2 от ЗДС и чл.6, ал.2 от 
ППЗДС предлага на Областен Управител на област Търговище да бъде 
открита процедура по безвъзмездно предоставяне за управление на 
недвижим имот – публична държавна собственост: ТРЕТИ ЕТАЖ от 
триетажна сграда със застроена площ 454 кв.м., масивна конструкция, 
находяща се на ул.”Ал.Стамболийски” № 2а, гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, 
обл.Търговище, АДС № 4319/29.03.2010год. за Публична Държавна 
собственост,  съставляващ поземлен имот с идентификатор 53535.501.456 

по кадастралната карта на гр.Омуртаг. 
ІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да 

извърши всички необходими процедури съгласно действащите нормативни 

актове относно безвъзмездно предоставяне за управление на  посочения в 
т.І имот, на Община Омуртаг за изпълнение на функциите на общинска 
администрация гр.Омуртаг. 
 

За – 22   Против – 0  Въздържали се –5 

 

Приема се!  

 
По десета точка от дневния ред 

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

№12 

 
ОТНОСНО: Избиране на регистриран одитор на “МБАЛ” ЕАД, гр. 

Омуртаг 

І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.41, т.9  от Наредбата за 
упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и  във връзка с чл.33, ал.3 от 
Закона за счетоводството и чл.53 от Търговския закон, РЕШИ: 

Избира доц.Васил Стефанов Божков - регистриран одитор, с 
Диплома № 0172, за експерт-счетоводител на “МБАЛ” ЕАД, гр.Омуртаг 
относно проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството 

за отчетната 2011 година. 
ІІ. Възлага  на Изпълнителния директор на “МБАЛ-Омуртаг”ЕАД да 

предприеме всички необходими действия относно изпълнението на 
настоящото решение. 
 

За – 21   Против – 0  Въздържали се – 5 
 

Приема се! 
 

 

По единадесета точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№13 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общинско предаваемо 

място към УПИ ІІІ-17 в кв.5 по плана на с.Долна рътлина, общ.Омуртаг 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 35, ал.4 от ЗОС и чл. 60 от 

НРПУРОИ открива процедура за продажба на общинско придаваемо 

място – частна общинска собственост с площ 230кв.м. към имот № ІІІ-

17, в кв.5 по плана на с.Д.Рътлина, собственост на Белчин Максимов 

Веселинов по силата на Н.А. № 104, т.ІІ, д.260/2011г. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването 

на всички последващи процедури по възлагане на извършването на 
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пазарна оценка от лицензиран оценител, и сключването на договора за 

продажба на предаваемо място, след одобрена оценка от ОбС - 

Омуртаг. 

 

За – 28   Против – 0  Въздържали се –0 

 

Приема се!  

 

 

По дванадесета точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№14 
 

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решения 
№№ 434/19.11.2010г и 567/08.07.2011г. на ОбС – Омуртаг за учредяване на 
право на преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на 
ел.проводно отклонение и приемане на пазарни оценки за стойността на 
учреденото право на преминаване. 

 

І. ОбС – Омуртаг променя Решение № 434/19.11.2010г. т.ІІ, 
цитирания имот … „189 с площ 8005кв.м. „Полски път” ……..”  да се чете 
„ 186 с площ 8005кв.м. „Полски път”…. „.  

І. ОбС – Омуртаг променя Решение № 567//08.07.2011г. т.І, 
цитирания имот … „189. „Полски път” ……..”  да се чете „ 186  „Полски 

път”…. „.  

 

За – 28   Против – 0  Въздържали се –0 

 

Приема се!  

 

 

 
Председател на ОбС - Омуртаг: 

/д-р Метин Исмаил/ 

 

 


