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П Р О Т О К О Л  
 

№ 6 
 

03.02.2012 г. 
 

      Днес, 03.02.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се 
проведе шесто редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
      На заседанието присъстваха 27 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р 
Метин Исмаил Исмаил.  
      На заседанието присъстваха още – Секретаря на Община Омуртаг – 
Рембие Ереджебова, служители от общинска администрация, кметове и 
кметски наместници по населени места. 
      На лице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
      Д-р М. Исмаил - На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от 
ЗМСМА, свиквам шесто /редовно/ заседание на Общински съвет – 
Омуртаг при следния проект за  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на община Омуртаг. 

2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 
6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и 
права предоставяни от община Омуртаг. 

3. Предложение относно определяне на базисни цени за отдаване под 
наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и незастроени 
поземлени имоти в регулация на населените места в община Омуртаг. 

4. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за 
целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

5. Предложение относно приемане на Годишна Програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г. 

6. Предложение относно промяна размера на наема за кв. м жилищна 
площ на месец по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 

7. Предложение относно приемане на годишен план за приватизация 
през 2012 г. 

8. Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания на 
линиите от общинската транспортна схема и утвърждаване на промени в 
общинската транспортна схема. 
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9. Предложение относно утвърждаване на документи за възлагане на 
обществен превоз на пътници по линии от общинска, областна и 
републиканската транспортни схеми – квоти на община Омуртаг по реда 
на чл.2, ал.1, т.2, чл.2а, ал.1 и сл. от НВМОП. 

10. Предложение относно определяне на еднократно обезщетение по 
пазарни цени на сервитутни права за право на ограничаване в ползването в 
полза на ,,ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2’’ООД, върху поземлени имоти – общинска 
собственост. 

11. Предложение относно заявление вх. № 92-00-031/20.01.2012 г. от 
ЕТ ,,Миркин Син – Красимир Мирчев’’ гр. Омуртаг, ,,ДСК’’ ЕООД гр. 
Търговище и ,,АС – Интеркар’’ ЕООД гр. Омуртаг за частично изменение 
на ОУП  на гр. Омуртаг,  Община Омуртаг. 

12. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти – земеделска земя, находяща се в местността 
,,Стопански двор’’ с. Врани кон. 

13. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
терен – частна общинска собственост, представляващ предаваемо място по 
действащата кадастрална карта на гр. Омуртаг по реда на ЗУТ и ЗОС. 

14. Предложение относно одобряване на ПУП в землището на с. 
Веренци, с.Красноселци, с.Горно Козарево, Община Омуртаг и 
утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан към 
съществуващата електропреносна мрежа. 
 

      Д-р Метин Исмаил – Това са точките колеги. Имате думата за 
промяна и допълнение на дневният ред. Аз имам две предложения: 

-  Първото ми предложение е да отпаднат 11 т. и 13 т. от дневния ред, 
поради това, че има известни въпросителни по тези точки. Mоето 
предложение e да бъдат разгледани по – подробно на постоянни комисии. 
Който е съгласен 11 т. и 13 т. да отпаднат моля да гласува. 
 

За – 23   Против – 3  Въздържали се – 1 

Приема се! 
 

- Сега се насочваме към 8 т. и 9 т., във връзка, с които има и жалба. 
Тук става въпрос за транспорта в община Омуртаг. Жалбата е от „КЕНТА” 
АД гр. Омуртаг. Тя е насочена към председателя на ОбС. Предложението е 
тези две точки да отпаднат. Който е съгласен моля да гласува. 

 

 За – 3  Против – 21  Въздържали се – 3 

Не се приема! 



Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 03.02.2012 г. 

3 
 

Заседанието протече при следния  

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на община Омуртаг. 

2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 
6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и 
права предоставяни от община Омуртаг. 

3. Предложение относно определяне на базисни цени за отдаване под 
наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и незастроени 
поземлени имоти в регулация на населените места в община Омуртаг. 

4. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за 
целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

5. Предложение относно приемане на Годишна Програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 г. 

6. Предложение относно промяна размера на наема за кв. м жилищна 
площ на месец по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 

7. Предложение относно приемане на годишен план за приватизация 
през 2012 г. 

8. Предложение относно утвърждаване на маршрутни разписания на 
линиите от общинската транспортна схема и утвърждаване на промени в 
общинската транспортна схема. 

9. Предложение относно утвърждаване на документи за възлагане на 
обществен превоз на пътници по линии от общинска, областна и 
републиканската транспортни схеми – квоти на община Омуртаг по реда 
на чл.2, ал.1,т.2, чл.2а, ал.1 и сл. от НВМОП. 

10. Предложение относно определяне на еднократно обезщетение по 
пазарни цени на сервитутни права за право на ограничаване в ползването в 
полза на ,,ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2’’ООД, върху поземлени имоти – общинска 
собственост. 

11. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти – земеделска земя, находяща се в местността 
,,Стопански двор’’ с. Врани кон. 

12. Предложение относно одобряване на ПУП в землището на с. 
Веренци, с. Красноселци, с. Горно Козарево, Община Омуртаг и 
утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан към 
съществуващата електропреносна мрежа. 
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По първа точка от дневния ред  
       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 28 
 

       ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на община Омуртаг. 

Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  
променя чл.39, ал.2 от Наредба №1 за обществения ред на територията 
на община Омуртаг като заменя текста “Утвърждаването на работно време 
по ал.1 е ежегодно за търговските обекти по чл.35, ал.1, т.2,7 и 9 от същата 
наредба, за останалите обекти е еднократно при откриването на обекта”, 
със следния: “Утвърждаването на работно време по ал. 1 е ежегодно.” 

Препоръка: 
                

 Общинска Администрация – Омуртаг да уведоми собствениците 
на търговски обекти писмено; 

 

 Уведомяването и утвърждаването на работно време за 
календарната 2012 г. да се извърши до 31.03.2012 г. 

 
 

За – 26   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 
 

№ 29 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни 
от община Омуртаг. 
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І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.7  и т.23 от ЗМСМА приема 
изменение и допълнение на “Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг “ като:  

1. в чл.25, ал.3 от Раздел ІІ “Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение” се създава нова 
точка “Д”-Такси за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община 
Омуртаг, както следва по -долу, а точка “Д “ става точка “Е”. 
 
Д) Такси за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Омуртаг 
 

1) Такси за осъществяване на рекламна дейност върху терени, сгради и съоръжения, които 
не са общинска собственост 
1.1.Рекламно информационни елементи с площ до 2 кв.м. 
- І-ва зона – 8.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІ-ра зона – 6.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІІ-та зона – 4.00 лв. на кв.м. на месец 
1.2. Рекламно информационни елементи с площ над 2 кв.м. 
- І-ва зона – 6.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІ-ра зона – 4.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІІ-та зона – 3.00 лв. на кв.м. на месец 
1.3.Реклама от автомобили – 50.00 лв на ден 
1.4. Рекламно информационни елементи върху транспортни средства с площ до 2 кв.м. – 
5.00 лв. на кв.м. на месец 
1.5. Рекламно информационни елементи върху транспортни средства с площ над 2 кв.м. – 
5.00 лв. на кв.м. на месец 
 
2) Такси за осъществяване на рекламна дейност върху терени, сгради и съоръжения, които 
са общинска собственост 
1.1.Рекламно информационни елементи с площ до 2 кв.м. 
- І-ва зона – 10.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІ-ра зона – 8.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІІ-та зона – 6.00 лв. на кв.м. на месец 
1.2. Рекламно информационни елементи с площ над 2 кв.м. 
- І-ва зона – 8.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІ-ра зона – 6.00 лв. на кв.м. на месец 
- ІІІ-та зона – 5.00 лв. на кв.м. на месец 
Забележка: За двустранни рекламно информационни елементи таксата се заплаща в 
двоен размер. 
 

Точка 1 от проекто – решението отпада и решението добива 
следния вид: 

1. Чл.28. /1/ За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или 
настойниците дължат дневна такса в размер на: 
-   за селата от общината  -  1,20 лв. /един лев и двадесет стотинки/ 
-   за гр. Омуртаг – 1,50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ 
се променя : 
 -   за селата от общината  -  1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ 
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-   за гр. Омуртаг – 2,10 лв. /два лева и десет стотинки/ 
 

      1.1 чл.28, ал.3,т.1 от “Деца, чиито родители са първа или втора група инвалиди” става на 
“Деца, чиито родители са с над 71% загуба на работоспособност”; 

1.2 в чл.28, ал.3 се създава нова т. 4 “деца с над 61% инвалидност”  ; 
 

2.  Изменя се и месечната такса в чл.30, ал.1 относно лицата, ползващи услугите в 
системата на домашен социален патронаж, като месечната такса от 42 лв. /четиридесет и 
два лева/ става на 45 лева /четиридесет и пет лева/. 

3. в чл.30 се създава нова алинея 5 със следния текст: Военноинвалидите и 
военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите / 
преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или 
по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния 
или постоянния резерв; преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските 
граждани, загинали при или по повод отбраната на страната./ се ползват с предимство от 
услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. 
Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината./чл.19, ал.2 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите/; 

4. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.7  и т.23 от ЗМСМА приема 
изменение и допълнение на “Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг “ в чл.35, на Раздел IV “Такси за 
технически услуги”, както следва: 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

1.Издаване на скица на недвижим имот : 
1.1 Формат А4 

- обикновена услуга – от 5 лв.  на 10 лв. 
- бърза услуга – от 10 лв. на 20 лв. 
- експресна услуга – от 15 лв. на 30 лв. 

1.2 Формат А3 
- обикновена услуга – 15 лв. 
- бърза услуга – 30 лв. 
- експресна услуга – 45 лв. 

1.3 Извън формат А3 
- обикновена услуга – 60 лв. 
- бърза услуга – 100 лв.  

2.Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване / виза за 
проектиране / чл.140, ал.3 от ЗУТ– от 10,00 лв. на 20,00 лв. 
3.Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – от 1,00 лв.  на 

5,00 лв. 
4. Допълване / поправка / на одобрен кадастрален план – 30.00 лв. 
5. Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни 
книжа /чл.159, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/ - 10.00 лв. 
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6. Искане за изменение на влезли в сила ПУП по чл.133, чл.134, чл.135 и чл.15 от 
ЗУТ – 30,00 лв. 
7.Одобряване на влезли в сила ПУП по искане на пряко заинтересованите собственици: 

- одобряване на Парцеларен план – 50 лв. 
- одобряване на РП – от 20 лв на имот  на  40,00 лв. 
- одобряване на ЗП – от 20 лв. на имот – на  40,00 лв. 
- одобряване на ПРЗ – от 30 лв.на имот – на  80,00 лв. 

8.Удостоверения за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ)  - 5,00 лв. 
9.Удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията- от 3,00 лв.  на  5,00 
лв 
10.Удостоверение по чл.52 ал.5 ЗКИР  - 10,00 лв. 
11.Удостоверения за идентичност на поземлени имоти  - от 4,00 лв. на 5,00 лв. 
12.Удостоверения за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи , изградени до  

07.04.1987 год. -  от 10,00 лв.  на 50.00 лв. 
13. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях– 1,00 
лв. 
14. Разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и др. за строителни площадки 
– 50,00 лв. 
15.Разрешение за строеж , основен ремонт, реконструкция и преустройства на сгради и       
помещения  – от 15,00 лв. на  50,00 лв. 
16. Копие от строително разрешение – 10,00 лв. 
17. Копие от проектна документация - 30,00 лв. 
18. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане, които не са свързани трайно с терена / чл. 56 от ЗУТ / - от 15,00 лв. на   50,00 
лв. 
19.За предоставяне на данни за регулационни и нивелетни репери и координати на точки –
5 лв. на репер 
20. Заверка на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа / Приложение № 2а към чл.7, ал.3, т.2 от ЗУТ / - 10,00 
лв. 
21. Заверка на Технически паспорт / Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 
/ - 10,00 лв. 
22. Заверяване на екзекутивна документация / чл.175 от ЗУТ /  

- за обекти І, ІІ и ІІІ категория – 50,00 лв. 
- за обекти ІV, и V категория – 25,00 лв. 

23. Съгласуване на идеен инвестиционен проект / чл.141, ал.1 от ЗУТ/ 
- за обекти І, ІІ и ІІІ категория – 150,00 лв. 
- за обекти ІV, и V категория – 100,00 лв.  

24.Одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти: 
24.1.за строежи І категория – 500,00 лв. 
24.2.за строежи ІІ категория – 400,00 лв. 
24.3.за строежи ІІІ категория – 300,00 лв. 
24.4. за строежи ІV и V категория  
Ново строителство 
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-жилищни и обществени сгради – 0.50 лв./кв.м. разгърната площ 
-промишлени сгради - 0.40 лв./кв.м. разгърната площ 
-търговски – 1.00 лв./кв.м. разгърната площ 
Преустройство на съществуващи сгради и части от тях в : 
- жилищни сгради  и обществени – 0.25 лв./кв.м. 
- промишлени сгради - 0.25 лв./кв.м. 
- търговски - 0.50 лв./кв.м. 
- Основен ремонт на сгради и постройки - 0.25 лв./кв.м. разгърната площ 
Но не по-малко от 100.00 лв.  на 150,00 лв. 
Одобряване на инвестиционни проекти / гаражи / - 50,00 лв. 
24.5.Отклонения на инженерна мрежа към обекти ІV,V категория – 50,00лв. 
24.6.Благоустройствени проекти – 25,00 лв. 
24.7.Проекти за реклама – от 10,00 лв. на  30,00 лв. 
 

т.25. Такса за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и 
V категория:  

Строежи от ІV категория: 
буква “а” 
1. Частни пътища,горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях –  
от  100.00 лв. на  200.00 лв. 
2. Улици V и VІ клас и съоръжения към тях – от 100.00 лв. на 200.00 лв. 
 
буква “б” 
1. Жилищни сгради със средно застрояване – от 200.00 лв.  на 300.00 лв. 
Отклонения на инженерната мрежа към жилищни сгради със средно застрояване - от 10.00 лв.  
на 100.00 лв. 
2. Смесени сгради със средно застрояване - от 250.00 лв.  на 350.00 лв. 
Отклонения на инженерната мрежа към смесени сгради със средно застрояване - от 15.00 лв.  на 
100.00 лв. 
3. Сгради и съоръжения за обществено обслужване и търговия до 200 места - от 150.00 лв. на 
400.00 лв. 
4. Амбулатории, дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки- от 150.00 лв. на 300.00лв. 
5. Преустройства на сгради ІV категория – 250.00 лв.  
 

буква “в” 
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях – от  
200.00 лв. на 300.00 лв. 
 

буква “г” 
Паркове, градини, гробищни паркове, гаражи и открити паркинги от 50 до 100 паркоместа – 
100.00 лв. 
 

Видове строежи V категория: 
буква “а” 
1. Жилищни сгради с ниско застрояване – от 100.00 лв. на 150.00 лв. 
Отклонения на инженерната мрежа към жилищни сгради със ниско застрояване -  
от 10.00 лв. на 100.00 лв. 
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2. Смесени сгради с ниско застрояване – 150.00 лв. 
Отклонения на инженерната мрежа към смесени сгради със ниско застрояване –  
от 10.00 лв. на 100.00 лв. 
3. Вилни сгради – от 50.00 лв. на 100.00 лв. 
4. Преустройство на съществуващи сгради V категория – 150.00 лв. 
5. Сгради и съоръжения за обществено обслужване и търговия до 100 места – от 150.00 лв. на 
200.00 лв. 
6. Сгради за паркинг – гаражи, гаражи и открити паркинги до 50 паркоместа –  
от 50.00 лв. на 100.00 лв. 
 

буква “б” 
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях – 
от  100.00 лв. на 200.00 лв. 
Складови сгради – 100.00 лв. 
Такса строителни отпадъци – 2 лв/ м3 
 

5. Отменя се чл.42 с текст: “/1/ За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от 
Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 100 лв. 

/2/ Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.” 
В чл.43 отпада текста в ал.1 след запетаята: ”…. с изключение на годишните такси по чл. 

42, ал.2 и ал.3.” 
 
6. Да се създаде нов раздел VIII “Такса за притежаване на куче” със следния текст: 
Чл.46а /1/ За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на 

чиято територия е постоянният му адрес/седалище, в размер на 10.00лв. 
/2/ Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност . 
/3/ В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация 

в общината по постоянния му адрес/седалище. 
/4/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок 

от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити 
през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за 
всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.  

/5/ Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на безстопанствените кучета. 

7. В чл.47 се правят следните изменения в цените на услугите: 
7.1. т.11 “Попълване приложение на данъчни декларации по чл.14 от ЗМДТ” се отменя; 
7.2. т.12 ” Удостоверение за липса на данъчни задължения по ЗМДТ” от 1,00лв. става на 

2,00 лв.; 
7.3. т.13 “Изготвяне на данъчна оценка-всички видове ” от 2,00лв. става на 4,00 лв.; 
7.4. т.14 “Удостоверение за входящ номер на данъчна декларация по ЗМДТ” от 1,00лв. 

става на 2,00 лв.; 
7.5. т.15 “Удостоверение за декларирани имоти и моторни превозни средства” от 1,00лв. 

става на 2,00 лв.; 
7.6. От чл.47 отпадат точките 35,36,37,38,39 и 40 (косене с коса, с моторна резачка и др.) , 

а в т.41 текстът “Продажба на дърва за огрев”- 20 лв. на куб. м. става на “Регистрация на 
ППС с животинска тяга”- 25,00 лв. 

7.7. т.55 Услуга за тъжни ритуали се променя : 
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- от поддържане на гробищен парк за гр. Омуртаг - 20 лв. на “еднократно почистване на 
гробно място в гр.Омуртаг – до 24 часа- 20 лв. ”. 

Да се добавят следните услуги: 
- Изкопаване и зариване на гроб – 20лв; 
Отриване на стар гроб и вадене на кости – 50лв. 
7.8. т.71 от чл.47 текстът  “Регистрация на куче” става на “Регистрация на еднокопитно 

животно. Освобождават се от такса собствениците на еднокопитни животни с поставен 
микрочип”. 

ТАКСИТЕ ПО ЧЛ.40 ОТ НАРЕДБА № 6 ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, КАКТО 
СЛЕДВА: 

 
 
Видове услуги                                                          Цена     Било           Става 
  

1.Производство по отстъпване право на 
строеж, надстрояване и пристрояване върху 
общински терени    

10.00лв. 20.00лв.  

2. Производство по продажба на право на 
собственост върху общински поземлен имот с 
отстъпено право на строеж на физически и 
юридически лица  

10.00лв. 20.00лв.  

3. производство по продажба на общински 
имоти 

10.00лв. 20.00лв.  

4. Производство по замяна на наети 
общински жилища по доброволно 
споразумение 

5.00лв. 10.00лв.  

5.Производство по замяна или доброволна 
делба /ликвидиране на съсобственост/ на 
общински недвижими имоти с имоти 
собственост на физически и юридически лица    

10.00лв. 20.00лв.  

6. Производство по отдаване под наем на 
жилищни имоти – общ.собственост  

5.00лв. 10.00лв.  

7. Производство по отдаване под наем на 
нежилищни обекти - общински имоти 

10.00лв. 20.00лв.  

8. Производство по учредяване на възмездно 
право на ползване върху общински имоти / 
сервитутни права/ 

10.00лв. 20.00лв.  

 
Таксите по чл.47, точки 3,4 и 5 да се променят от 4.00лв. на 8.00лв. 
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По т.6 и 10 от 2.00лв. на 4.00 лв. 
 

ІІ. Общински съвет – Омуртаг, препоръчва на Община Омуртаг да 
възстанови услугата ,,Социален патронаж’’ от 1 март 2012 г. по селата. 

III. На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация допълва Наредба 
№6  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и 
права предоставени на община Омуртаг както следва: 

В Глава Трета се създава нов член – 48 а, 48 б, 48 в и 48 г 
Чл.48 а  (1)  На основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ при промяна на 

предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, 
включително в случаите по чл. 29, ал.3 и 4 от ЗОЗЗ за земите от 
общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса  в размер, определен 
по формулата: 

Т= СББ Х Кплощ Х  Кфт Х Кпол, 
където: 
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделеска 

земя (лв); 
СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска 

земя при неполивни  условия; за некатегоризирума земя СББ е 2,5; 
Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; 
Кфт – коефициентът за функционалния тип на населеното място; 
Кпол – коефициантът за поливност; 
(2) Средният бонитетен бал (СББ) за съответната категория се 

определя по таблицата: 
 

КАТЕГОРИЯ СРЕДЕН БОНИТЕТЕН БАЛ 
първа категория 95 
втора категория 85 
трета категория 75 
четвърта категория 65 
пета категория 55 
шеста категория 45 
седма категория 35 
осма категория 25 
девета категория 15 
десета категория 5 
некатегоризуема земя 2,5 
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(3) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от 
вида на обекта и от размера на земята, необходима за него, както следва: 

1. за обектите по чл. 48 б и чл. 48 в 
а) при площ до 5 дка включително – 2,00; 
б) при площ от 5 до 10 дка включително – 2,50; 
в) при площ от 10 до 20 дка включително – 3,00; 
г) при площ над 20 дка – 3,50; 
2. За обектите по чл. 48 г независимо от размера на площта, която 

се засяга – 2,00 
(4) Коефициентът за категорията  на населеното място се определя в 

зависимост от групата  по категория на населеното място и от вида на 
обекта по следната таблица: 

 

Групи по функционален тип Вид на обекта 
 По 

чл.48 а По чл.48 б 
По чл.48 в 

1. За земи в землищата на населени места от ІІІ 
функционален тип : гр. Омуртаг 

10,00 3,00 0,90 

2. За земи в землищата на населени места от V  
и VІ  функционален тип: с.Врани кон, Зелена 
морава,Камбурово, Обител, Беломорци, 
Величка, Звездица, Панайот Хитово, Плъстина, 
Падарино и Церовище  

7,00 2,50 0,60 

3. За земи в землищата на населени места от 
VІІ  и VІІІ функционален тип: с. Българаново, 
Великденче, Веренци, Висок, Веселец, Г. 
Козарево, Г. Хубавка, Г. Църквище, Г. Рътлина, 
Г. Новково, Г. село, Д. Козарево, Д. Хубавка, Д. 
Рътлина, Д.Новково, Змейно, Илийно, 
Красноселци, Кестенвяво, Могилец, М. 
Църквище, Паничино, Първан, 
Птичево,Станец,Чернокапци,Бостан,Г.Росица,
Петрино,Средище,Тъпчилещево,Угледно и 
Царевци,  

4,50 2,00 0,40 

 

 (5) За лиейни обекти коефициентът е 1,00. 
(6) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при 

неполивни – 1,00. 
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Чл. 48 б Размерът на таксата се определя по реда на чл. 48 а, като 
се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 48 а, 
ал. 3 при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане 
на  

1. търговски обекти; 
2.  производствени обекти; 
3. складови обекти; 
4. административни обекти; 
5. курортни обекти; 
6. туристически и спортни обекти; 
7. жилищни и вилни комплекси; 
 

          Чл. 48 в Размерът на таксата се определя по реда на чл. 48 а, като се 
ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към  чл. 48 а , 
ал.3, при промяна на предназначението на земеделската земя за 
изграждане на : 

1. обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на 
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително- вкусовата 
промишленост;тържища за непреработена селскостопанска продукция; 
обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; 

2. жилищни и вилни сгради и гаражи. 
       Чл. 48 г Размерът на таксата се определя по реда на чл. 48 а, като се 
ползва съответният коефициент в колона 4 на таблицата към чл. 48 а, ал.3, 
при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждането на  

1. обекти – държавна и общинска собственост; 
2. здравни обекти; 
3. обекти на науката, образованието и културата; 
4. обекти на енергетиката и транспорта; 
5. обекти със социално предназначение; 
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; 
8. обекти на отбраната и националната сигурност.   
 

За – 26   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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По трета точка от дневния ред 
       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 30 
 

Относно: Определяне на базисни цени за отдаване под наем на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд и незастроени 
поземлени имоти в регулация на населените места в община Омуртаг. 
 

      ОбС – Омуртаг на основание чл.10 от Наредбата за управление и 
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд и незастроените 
общински парцели в РП на населените места на територията на Община 
Омуртаг, утвърждава следната Тарифа за базисни цени за отдаване под 
наем на ОПФ: 

 

Категория Начин на трайно ползване 
І - Х Ниви Овощни 

градини 
Ливади Пасища и 

мери 
І 25,00 лв. 30,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
ІІ 25,00 лв. 30,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
ІІІ 22,00 лв. 28,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
ІV 20,00 лв. 26,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
V 18,00 лв. 24,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
VІ 16,00 лв. 22,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
VІІ 15,00 лв. 20,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
VІІІ 15,00 лв. 20,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 
ІХ 15,00 лв. 20,00 лв. 7,00 лв. 3,00 лв. 

                

Наема за 1 година на незастроените поземлени имоти в регулация се 
приравнява на определения наем за ІІ категория ниви. 
 

За – 23   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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По четвърта точка от дневния ред 
       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 31 
 

        Относно: Ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 
41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 
 

1. На  основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 от ЗСПЗЗ, 
Общински съвет  Омуртаг, дава съгласие за предоставяне  на всички 
общински мери и пасища за общо  ползване на  животновъди и техни 
сдружения, които отглеждат пасищни животни. Предоставянето на мерите 
и пасищата  се извършва в съответствие с обезпечеността на животинска 
единица  по населени места  /Приложение 1/ 

2.  Процедурата по отдаване на затревени площи (мери, пасища, 
естествени ливади и ниско продуктивни затревени площи), които са на 
разположение за паша на селскостопанските животни ще се извършва, чрез 
разпределение между земеделските стопани в зависимост от броя и вида на 
животните притежавани от тях. 

3. С предимство да се задоволяват нуждите на земеделските 
стопани отглеждащи животни в съответното землище. 

4. Останалите свободни площи  да се предоставят на стопани 
отглеждащи животни от съседни землища или на лица поели задължение 
да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично 
състояние.   

5. По желание на земеделските стопани от съответното землища 
могат да се сдружават във фермерски сдружения и да използват мерите и 
пасищата общо. 

6. Приема “Задълженията на общината и на ползвателите за 
поддържането на мерите и пасищата “ / Приложение 2/. 
 

За – 24   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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По пета точка от дневния ред 
       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 32 
 

Относно: Приемане на Годишна Програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2012 год. 
 

1. ОбС – Омуртаг на основание чл.8, ал.9 от ЗОС, приема 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
през 2012 год./съгласно приложението/. 
 

За – 21   Против – 0  Въздържали се – 1 
 

Приема се! 
 

По шеста точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 33 
Относно: Промяна размера на наема за кв. м жилищна площ на 

месец по НУРУЖННПНОЖ на ОбС – Омуртаг. 
І. ОбС – Омуртаг отменя текста на чл. 4, ал.3 от Раздел І на Наредба 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване 
под наем в общински жилища, собственост на Община Омуртаг. ОбС – 
Омуртаг приема нов текст на чл.4, ал.3 от цитираната Наредба, както 
следва ,, Наемната цена  на жилищата се определя с решение на ОбС – 
Омуртаг’’. 

ІІ. ОбС – Омуртаг определя наем на кв. м жилищна площ за отдаване 
под наем на общински жилища на картотекирани граждани в размер на 
0.40 лв. на кв. м на месец. Остават в сила прилаганите корекционни 
коефициенти по отменения ППЗДС. 

ІІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг да извърши 
всички последващи действия по актуализация на размера на наемите по 
сключените договори за отдаване под наем на общински жилища. 
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За – 14   Против – 2  Въздържали се –4 
 

Приема се! 
 
По седма  точка от дневния ред 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 34 
 

Относно: Приемане на годишен план за приватизация през 2012г.  
 

І. ОбС-Омуртаг на основание чл.6, ал.2 от ЗПСК, приема годишен 
план за приватизация през 2012 г. /по приложение/ 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да назначава 
комисии за извършване на процедурите по приватизация и 
следприватизационен контрол съгласно ЗПСК. 

ІІІ. ОбС – Омуртаг задължава Кмета на общината да възложи на 
съответните длъжностни лица от общинска администрация подготовката и 
провеждането на приватизационните процедури и изготвянето на 
приходно-разходната сметка за постъпилите и разходвани средства по 
приватизацията. 

ІV. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да 
извърши необходимите процедури по приватизирането на обектите по 
одобрения списък и да осъществи инвестиционна програма съобразена с 
постъпилите средства по приходната част от общинската приватизация. 

 

За –18   Против – 1  Въздържали се – 4 
 

Приема се! 
 

По осма  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 35 
ОТНОСНО: Утвърждаване на маршрутни разписания на 

линиите от общинската транспортна схема и утвърждаване на 
промени в общинската транспортна схема. 

1. ОбС – Омуртаг на основание чл.20 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от 
Наредба N2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 
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транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и Протокол от 04.01.2012г. на комисията определена 
от Кмета на Община Омуртаг със Заповед N 839/20.12.2011г., 
УТВЪРЖДАВА маршрутните разписания на линиите по приложения 54бр. 

2. ОбС – Омуртаг на основание чл.20 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 3 от 
Наредба N2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и Протокол от 04.01.2012 г. на комисията определена 
от Кмета на Община Омуртаг със Заповед 839/20.12.2011 г., 
УТВЪРЖДАВА променената общинска транспортна схема по приложение 
N1. 

3. Утвърдените маршрутни разписания и транспортна схема, 
влизат в сила след проведена процедура  и  сключване на договор/и с 
определените изпълнители.  
 

За – 19   Против – 0  Въздържали се – 2 
 

Приема се! 
 
По девета  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 36 
ОТНОСНО: Утвърждаване на документация за възлагане на 

обществен превоз на пътници по линии от общинска, областна и 
републиканска транспортни схеми-квоти на община Омуртаг, по реда 
на чл.2, ал.1, т.2, чл.2а, ал.1 и сл. от НВМОП 
 

1. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 20 от ЗМСМА и чл.16в от 
Наредба N2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, УТВЪРЖДАВА приложената документация за  
възлагането на обществен превоз на пътници по линии от общинска, 
областна и републиканска транспортни схеми-квоти на община 
Омуртаг, по реда на чл.2, ал.1, т.2, чл.2а, и сл.  от НВМОП. 

2. ОбС – Омуртаг делегира пълни правомощия на Кмета на 
община Омуртаг, да проведе поръчката за възлагане на обществен превоз 
на пътници по линии от общинска, областна и републиканска 
транспортни схеми-квоти на община Омуртаг по реда на чл.2, ал.1, т.2, 
чл.2а и сл.  от НВМОП, съгласно утвърдената документация по т.1, да 
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одобри решението на комисията и да сключи договор за изпълнение на 
малка обществена поръчка, ведно със законните последици. 
 

За – 21   Против – 0  Въздържали се – 2 
 

Приема се! 
 

По десета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 37 
 

ОТНОСНО:  
1. Определяне на еднократно обезщетение по пазарни цени на 

сервитутни права за право на ограничаване в ползването в полза на 
“ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2” ООД, върху следните поземлени имоти – общинска 
собственост, а именно:  поземлен имот № 000095 – пасище, мера на 
общ.Омуртаг, находящ се в землището на с.Горно Козарево, поземлен 
имот № 000116 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в землището 
на с.Горно Козарево,  поземлен имот № 222003 – нива на общ.Омуртаг, 
находящ се в землището на с.Горно Козарево, поземлен имот № 000111 – 
пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в землището на с.Горно 
Козарево и поземлен имот № 000094 – полски път на общ.Омуртаг, 
находящ се в землището на с.Горно Козарево; 

2. Учредяване на сервитут за ограничаване правото на ползване върху 
гореописаните имоти, които са нужни за изграждане на ветроенергиен 
парк на територията на Община Омуртаг 

 

Общински съвет Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от 
ЗМСМА  
 

І. Приема изготвените оценки на стойността на следните 
сервитутни права, както следва: 

Право на ограничаване в ползването в полза на “ДУБЪЛ 
ЕНЕРДЖИ 2” ООД, върху следните поземлени имоти – общинска 
собственост, а именно:   
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 Поземлен имот № 000095 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево с площ на сервитута 66,4 кв.м; 
в размер на ………..лв. 

 Поземлен имот № 000116 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево, с площ на сервитута 517,7 
кв.м; в размер на …….. лв. 

 Поземлен имот № 222003 – нива на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с.Горно Козарево,  с площ на сервитута 2,3 кв.м.; в 
размер на ……….лв. 

 Поземлен имот № 000111 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево,  с площ на сервитута 2,2 кв.м; 
в размер на ………лв. 

 Поземлен имот № 000094 – полски път на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево, с площ на сервитута 0,5 кв.м. 
в размер на……...лв. 

 

ІІ. Общински съвет – гр. Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, т.3 от ЗЕ и чл.7, ал.2, изр. 2 от Закона за 
общинската собственост,  

РЕШИ: 
 

1. Учредява в полза на “ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2” ООД сервитут с 
обща площ от 589.10 кв.м. за ограничаване в ползването на следните 
подробно описани по-горе поземлени имоти – общинска собственост: 

 

 Поземлен имот № 000095 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево с площ на сервитута 66,4 кв.м; 

 Поземлен имот № 000116 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево, с площ на сервитута 517,7 
кв.м; 

 Поземлен имот № 222003 – нива на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с.Горно Козарево,  с площ на сервитута 2,3 кв.м.; 

 Поземлен имот № 000111 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево,  с площ на сервитута 2,2 кв.м; 

 Поземлен имот № 000094 – полски път на общ.Омуртаг, находящ 
се в землището на с.Горно Козарево, с площ на сервитута 0,5 кв.м. 

 

За възникване на сервитута по предходното изречение “ДУБЪЛ 
ЕНЕРДЖИ 2” ООД следва да заплати еднократно обезщетение в размер на 
4000.00 лв. /четири хиляди /. 

 

2. Оправомощава кмета на община Омуртаг, след заплащане на 
горецитираните суми, да сключи договор с “ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2” 
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ООД за учредяване на сервитута по предходната т. 1, да извърши 
необходимите действия за вписване на същия договор в Агенция по 
вписванията – Имотен регистър гр. Омуртаг, както и да извърши 
всички други правни и фактически действия във връзка с изпълнение 
на горното. 
 

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

За – 25   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

По единадесета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 38 
 

     Относно:Откриване на процедура за продажба  на общински 
поземлени имоти земеделска земя, находяща се в местността 
“Стопански двор” с.Врани кон 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, 
ал.1 от ЗОС, чл.24 от НУРЗОПФиНОПВНМ на територията на Община 
Омуртаг открива процедура за продажба на общински  поземлени имоти, 
чрез търг по реда на НРПУРОИ, както следва:   

№ 045013 – Нива с площ 4.034дка по плана за земеразделяне на 
с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория. 

№ 045014 – Нива с площ 1.980дка по плана за земеразделяне на 
с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория. 

№ 045015 – Нива с площ 2.664дка по плана за земеразделяне на 
с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория. 

№ 045016 – Нива с площ 3.538дка по плана за земеразделяне на 
с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория. 

№ 045017 – Нива с площ 13.615дка по плана за земеразделяне на 
с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория. 

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 
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лицензиран оценител на зеделски земи и внасяне на същите за разглеждане 
на следващо заседание на ОбС - Омуртаг.  
 

За – 25   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 
 

№ 39 
 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ 
за Поземлен Имот № 000298, находящ се в землището на село Веренци, 
община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на предназначението на 
земеделски имот и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждаване 
на схема на трасе на подземен кабел свързан към съществуваща 
електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ 
за Поземлен Имот № 000300, находящ се в землището на село Веренци, 
община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на предназначението на 
земеделски имот и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждаване 
на схема на трасе на подземен кабел свързан към съществуваща 
електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ 
за Поземлен Имот № 000069, находящ се в землището на село Горно 
Козарево, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на 
предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен 
План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 000292, находящ се в землището на 
село Веренци, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на 
предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен 
План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 000294, находящ се в землището на 
село Веренци, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на 
предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен 
План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 000296, находящ се в землището на 
село Веренци, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на 
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предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен 
План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 010025, находящ се в землището на 
село Красноселци, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна на 
предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV, Подробен Устройствен 
План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 300021, находящ се в землището на 
село Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище с цел промяна 
на предназначението на земеделски имот и отреждането му за „вятърен 
генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел свързан 
към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV и  Подробен 
Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 300023, находящ се в 
землището на село Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище с 
цел промяна на предназначението на земеделски имот и отреждането му за 
„вятърен генератор” и утвърждаване на схема на трасе на подземен кабел 
свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 20kV. 

 

1. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000298, находящ се в землището на село Веренци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 

2. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000300, находящ се в землището на село Веренци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 

3. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000069, находящ се в землището на село Горно Козарево, община 
Омуртаг, област Търговище с цел промяна на предназначението на 
земеделски имот и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава 
схема на трасе на подземен кабел свързан към съществуваща 
електропреносна мрежа – 20kV; 

4. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000292, находящ се в землището на село Веренци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 
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5. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000294, находящ се в землището на село Веренци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 

6. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 000296, находящ се в землището на село Веренци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 

7. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 010025, находящ се в землището на село Красноселци, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV; 

8. Одобрява Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот 
№ 300021, находящ се в землището на село Горно Козарево, община 
Омуртаг, област Търговище с цел промяна на предназначението на 
земеделски имот и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава 
схема на трасе на подземен кабел свързан към съществуваща 
електропреносна мрежа – 20kV; 

9. Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПЗ за Поземлен Имот № 
300023, находящ се в землището на село Горно Козарево, община Омуртаг, 
област Търговище с цел промяна на предназначението на земеделски имот 
и отреждането му за „вятърен генератор” и утвърждава схема на трасе на 
подземен кабел свързан към съществуваща електропреносна мрежа – 
20kV. 

За – 25   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

  
 

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