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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  О М У Р Т А Г 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 65 

 
29.04.2015г. 

 
  Днес, 29.04.2015 г. от 14:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 

шестдесет и пето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от заместник председателя на ОбС – Омуртаг – Ешреф Хасанов 
Ешрефов. 

На заседанието присъстваха инж. Мехмед Мехмедов – заместник кмет на 
Община Омуртаг, управители на общински дружества, главни счетоводители на 
общински дружества и служители от Общинска администрация.  
  Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

Ешреф Ешрефов: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, 
свиквам шестдесет и пето заседание  на Общински съвет – Омуртаг на 29.04.2015г. 
/сряда/ от 14.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
 1. Обсъждане на годишните финансово-счетоводни отчети за 2014г. на дружествата с 
общинско участие, както следва:  

 „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг;  
 „Медицински център І – Омуртаг”, ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „Общински имоти – Омуртаг” ЕООД, гр. Омуртаг;  
 „Омуртаг транс” ООД, гр. Омуртаг;  
2. Предложение относно промяна в разходната част на одобрената план-сметка 

за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015 г. 
3. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на 

чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители за стопанската 2014-
2015 г.  

4. Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на 
Общински съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на „ВиК” 
ООД, гр. Търговище. 

5. Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на 
Общински съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на 
„ДЗСР” ООД – в ликвидация, гр. Омуртаг. 

6. Докладна записка относно избор на временно изпълняващ длъжността 
управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг 

7. Предложение относно избор на представители на местната власт, които да 
влязат в УС на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група” 

8. Утвърждаване на „Правилник за работа на Съвета на директорите на МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг 

9. Докладна записка относно отмяна на Решение №483 по Протокол №64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг,проведено на 20.03.2015 г. 

10. Докладна записка относно отмяна на Решение № 484 по Протокол № 64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015 г. 
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11. Удължаване на срока по Решение № 439 по Протокол № 59 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 09.12.2014 г. 

12. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община 
Омуртаг. /МДТ/ 

13. Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяне на 
размера на местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

14. Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на 
Община Омуртаг по чл. 225 а от ЗУТ. 

15. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението за 2014г. на Общински план за развитие на община Омуртаг 
2014-2020г.  

16. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнените дейности 
по управление на отпадъците през 2014г.  

17. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнените дейности 
по опазване на околната среда през 2014г.  

18. Предложение относно приемане отчет за едногодишно управление на 
общинската собственост – 2014 г.  

19. Предложение относно одобряване на Частично изменение на ПУП – План за 
регулация за кв.5 и кв.7, с. Презвитер Козма, Община Омуртаг.  

20. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, отредени за жилищно строителство./с. Паничино, с. Красноселци, с. 
Беломорци/ 

21. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, находящи се на територията на Община Омуртаг. /с. Великденче, с. 
Падарино, с. Козма Празивитер, с. Могилец, с. Величка, с. Врани кон/ 

22. Предложение относно откриване на процедури за продажба на поземлен 
имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 
53535.501.3270 КККР на гр. Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. /Рафет Исмаилов 
Исмаилов/ 

 
 
23. Предложение относно откриване на процедура за ликвидиране на 

съсобственост, чрез продажба на общински терен, представляващ част от поземлен 
имот І в кв. 47 по плана на с. Козма Презвитер. 

24. Съгласие за обединяване и разделяне на поземлени имоти и промяна в 
границите на поземлени имоти – частна общинска собственост – Ниви. /с. Обител, с. 
Паничино/ 

 
Ешреф Ешрефов: Това е проекта за дневен ред колеги. Имате думата за 

промени и допълнения по проекта за дневния ред. Ако нямате предложения, моля да 
гласуваме целия дневен ред 

ЗА – 23   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Приема се! 

Заседанието протече при следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 1. Обсъждане на годишните финансово-счетоводни отчети за 2014г. на дружествата с 
общинско участие, както следва:  

 „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг;  
 „Медицински център І – Омуртаг”, ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „Общински имоти – Омуртаг” ЕООД, гр. Омуртаг;  
 „Омуртаг транс” ООД, гр. Омуртаг;  
2. Предложение относно промяна в разходната част на одобрената план-сметка 

за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015 г. 
3. Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на 

чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители за стопанската 2014-
2015 г.  

4. Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на 
Общински съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на „ВиК” 
ООД, гр. Търговище. 

5. Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на 
Общински съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на 
„ДЗСР” ООД – в ликвидация, гр. Омуртаг. 

6. Докладна записка относно избор на временно изпълняващ длъжността 
управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг 

7. Предложение относно избор на представители на местната власт, които да 
влязат в УС на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група” 

8. Утвърждаване на „Правилник за работа на Съвета на директорите на МБАЛ-
Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг 

9. Докладна записка относно отмяна на Решение №483 по Протокол №64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг,проведено на 20.03.2015 г. 

10. Докладна записка относно отмяна на Решение № 484 по Протокол № 64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015 г. 

11. Удължаване на срока по Решение № 439 по Протокол № 59 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 09.12.2014 г. 

12. Предложение относно приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община 
Омуртаг. /МДТ/ 

13. Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяне на 
размера на местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

14. Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на 
Община Омуртаг по чл. 225 а от ЗУТ. 

15. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението за 2014г. на Общински план за развитие на община Омуртаг 
2014-2020г.  

16. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнените дейности 
по управление на отпадъците през 2014г.  

17. Предложение относно приемане на годишен отчет за изпълнените дейности 
по опазване на околната среда през 2014г.  

18. Предложение относно приемане отчет за едногодишно управление на 
общинската собственост – 2014 г.  
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19. Предложение относно одобряване на Частично изменение на ПУП – План за 
регулация за кв.5 и кв.7, с. Презвитер Козма, Община Омуртаг.  

20. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, отредени за жилищно строителство./с. Паничино, с. Красноселци, с. 
Беломорци/ 

21. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, находящи се на територията на Община Омуртаг. /с. Великденче, с. 
Падарино, с. Козма Празивитер, с. Могилец, с. Величка, с. Врани кон/ 

22. Предложение относно откриване на процедури за продажба на поземлен 
имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 
53535.501.3270 КККР на гр. Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. /Рафет Исмаилов 
Исмаилов/ 

 
 
23. Предложение относно откриване на процедура за ликвидиране на 

съсобственост, чрез продажба на общински терен, представляващ част от поземлен 
имот І в кв. 47 по плана на с. Козма Презвитер. 

24. Съгласие за обединяване и разделяне на поземлени имоти и промяна в 
границите на поземлени имоти – частна общинска собственост – Ниви. /с. Обител, с. 
Паничино/ 

 
Първа точка от дневния ред. 

Обсъждане на годишните финансово-счетоводни отчети за 2014г. на 
дружествата с общинско участие, както следва:  

 „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 489 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2014 г. на “Общински 
пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “Общински пазари и тържища” ЕООД 
гр. Омуртаг към 31.12.2014 г. 

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 
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 отчет на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 490 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2014 г. на “МБАЛ – 
Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг.  

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, чл. 21, ал. 1 т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “МБАЛ – Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг 
към 31.12.2014г.  

За – 23                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

 

 отчет на „Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг.  
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 491 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2014 г. на “Медицински 
център І” ЕООД, гр. Омуртаг 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг 
към 31.12.2014 г.  

За – 23                           Против – 0                          Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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 отчет на „Общински имоти – Омуртаг” ЕООД, гр. Омуртаг.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 492 

 Относно: Годишен финансов счетоводен  отчет за 2014г. на 
„Общински имоти” ЕООД, гр. Омуртаг 

 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.60, ал.2 от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на „Общински имоти” ЕООД гр. Омуртаг към 
31.12.2014г. 

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

 
 „Омуртаг транс” ООД, гр. Омуртаг.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 493 

 Относно: Годишен доклад за дейността на ,,ОМУРТАГ ТРАНС” ООД, 
гр.Омуртаг 

 Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, реши:  

1. Избира за представител на Община Омуртаг в Общото събрание на 
съдружниците на “Омуртаг транс” ООД гр.Омуртаг - инж. Мехмед Ибрахимов 
Мехмедов – Зам.-Кмет на Община Омуртаг. 

2. Възлага на представителя на Община Омуртаг в общото събрание на 
“Омуртаг транс” ООД гр.Омуртаг на предстоящото събрание на 05.05.2015г. от 10.00 ч. 
да гласува “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА” по всички проекти за решения, приложени към 
проекта за дневен ред И ДА УВЕДОМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ЗА 
ПРОТЕКЛОТО ЗАСЕДАНИЕ. 

3. Приема годишния отчет и баланс на “Омуртаг транс” ООД, гр. Омуртаг, 
към 31.12.2014г. 
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За – 22                            Против – 0                          Въздържали се – 1 

   Приема се! 

Втора точка от дневния ред. 
 Предложение относно промяна в разходната част на одобрената план-сметка за 

приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015 г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 494 

Относно: Промяна в разходната част на одобрената план-сметка за приходите и 
разходите от такса битови отпадъци за 2015 г. 

 

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и чл. 66,ал. 1 от Закона за месни 
данъци и такси, Общински съвет - Омуртаг променя свое Решение №446 по 
Протокол №61/30.12.2014г., Приложение №1 план-сметка за приходите и 
разходите от такса битови отпадъци за 2015 г., както следва: 

1. В разходната част, в дейност „Проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО ”, колона 
„Поддържане на закритите сметища по населените места в община Омуртаг” 
общата стойност от 10 000 лв. се изменя на 24 000 лв. 

2. Общата стойност на колона „Закриване и консервация на депо за ТБО, гр. 
Омуртаг” от 130 000 лв. се изменя на 116 000 лв. 

 ІІ. Не се извършва изменение в начина на определяне и размера на таксата 
за битови отпадъци за 2015 г. 

 ІІІ. Останалата част от Решение № 446/30.12.2014 г. остава непроменено. 

 Приложение № 1 План – сметка за приходите и разходите от такса битови 
отпадъци за 2015 г. 

За – 20                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

 Трета точка от дневния ред  
 Докладна записка относно ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители за стопанската 2014-2015 г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 495 
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 Относно: Ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители за стопанската 2014-2015 г. 

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.37 о ал.4 т.1 от ЗСПЗЗ приема 
Годишен план за паша за стопанската 2014/2015 год.за общо и индивидуално ползване 
на мери и пасища – общинска собственост съгласно /Приложение 1, 2 и 4/. Мерите и 
пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, 
притежаващи пасищни животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално 
ползване, могат да се отдават под наем срещу заплащане без провеждане на търг на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и 
вида на регистрираните животни.  

2. На основание чл.37о, ал.1, т.1 и ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ определя размера и 
местоположението на мерите и пасищата за общо ползване и дава съгласие за общото 
им  ползване за стопанската 2014-2015 год. от животновъди и техните сдружения, 
които отглеждат пасищни животни /Приложение 4/.  

3. На основание чл.37о, ал.1, т.1 и ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ определя размера и 
местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване и дава съгласие за 
предоставянето им  под наем без провеждане на търг срещу заплащане за стопанската 
2014-2015 год. на животновъди, с регистрирани животновъдни обекти/ Приложение 4 /.  

4. На основание чл. 37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ определя ПРАВИЛАТА за ползване 
на мерите и пасищата на територията на Община Омуртаг /Приложение 3/. 

5. На основание чл.37 и ал. 4 пасищата, мерите и ливадите се разпределят 
между право имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното 
землище, също така и в съседни землища, съобразно броя и вида на регистрираните 
пасищни животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание 
пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от 
първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 
десета категория и имоти попадащи в недопустимия слой. 

6. На основание чл.12 ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане със 
земите от общинския поземлен фонд и незастроените общински поземлени имоти по 
плановете на населените места на територията на Община Омуртаг определя наемна 
цена за ползването на мерите и пасищата по т.3 за стопанската 2014-2015 год. в размер 
на 6,60 лв./ дка и за стопанската 2015-2016 год. в размер на 10,00 лв./дка. 

7.  На основание Чл.13. от подписаните договори за 2013-2014 стопанска 
година след проведени търгове за наем на пасища и мери за всяко землище на общ. 
Омуртаг / По желание на НАЕМАТЕЛЯ след изтичането на договора същия може да 
бъде удължен за още три стопански години.Като за целта се подава заявление до кмета 
на общината до 15.09.2014 г./ остават в сила договорите за наемане на пасища и мери за 
стопанската 2014-2015 год. сключени преди 20.02.2015 год. 

8.Задължават се кметовете и кметските наместници на населените места да 
следят за изпълнението на правилата за ползването на общинските пасища и мери.   

9.Решенията от № 1 до №8 да влязат в сила от 20.02.2015 год. 

За – 17                            Против – 3                          Въздържали се – 1 

Приема се! 

Четвърта точка от дневния ред 
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 Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на Общински 
съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. 
Търговище.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 496 

 Относно: Гласуване на упълномощен представител на Общински съвет – 
Омуртаг на заседание на Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД, гр. 
Търговище 

1. Общински съвет - Омуртаг упълномощава представителя на Община 
Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „В и К”ООД, гр. Търговище, което 
ще се проведе на 08.05.2015г. от 10ч. в административната сграда на „В и К”ООД да 
гласува по предложения проект на дневен ред, както следва: 

 1.1. по точка 1- „Приемане отчета на управителя на дружеството за 
дейността му през 2014 година- да гласува „ЗА”. 

 1.2.  по точка 2- Приемане на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2014 година и доклада на специализираното одиторско 
предприятие за извършения независим одит на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2014 година - да гласува „ЗА”. 

 1.3. по точка 3- Приемане на решение за разпределение на печалбата на 
дружеството за 2014 год-  да гласува „ЗА”. 

 1.4.  по точка 4- Избор на одитен комитет за срок две години - да 
гласува „ЗА”. 

 1.5. по точка 5- Избор на регистриран одитор, който да извърши 
независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 
2015 година- да гласува „ЗА”. 

 1.6. по точка 6- Разни- да гласува по своя преценка. 
2. Общински съвет-Омуртаг упълномощава инж. Мехмед Ибрахимов 

Мехмедов-зам.-кмет на Община Омуртаг, да представлява община Омуртаг, при 
възникнала необходимост и служебна ангажираност на  упълномощения представител 
на Община Омуртаг г-н Неждет Джевдет Шабан-Кмет на община Омуртаг. Същият да 
гласува по представения дневен ред от „В И К”ООД,гр.Търговище съгласно т.1 от 
настоящото решение. 

3. Общински съвет Омуртаг възлага на представителя на Община Омуртаг  в 
Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, гр. Търговище, след проведеното 
заседание да представи Протокол в Общински съвет-Омуртаг. 

 
За – 24                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Пета точка от дневния ред 
Докладна записка относно гласуване  на упълномощен представител на 

Общински съвет – Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на 
„ДЗСР” ООД – в ликвидация, гр. Омуртаг.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 497 

Относно: Гласуване на упълномощен представител на Общински съвет – 
Омуртаг на заседание на Общо събрание на съдружниците на „ДЗСР” ООД – в 
ликвидация, гр. Омуртаг. 
 

1. Общински съвет Омуртаг упълномощава представителя на Община Омуртаг  в 
Общото събрание на съдружниците  на  „ДЗСР”ООД -в ликвидация,гр.Омуртаг, което 
ще се проведе на 12.05.2015 година от 11,00 часа в административната сграда на 
„ДЗСР”ООД-в ликвидация, гр.Омуртаг на ул.”Генералска”№ 20 да гласува по 
представения дневен ред, както следва: 

1) По т.1-Приемане на баланса и годишния отчет на Дружеството към датата 
на приключване на ликвидацията- да гласува „ЗА”. 

2) По т.2-Приемане на пояснителен доклад към баланса и годишния отчет на 
ликвидатора- да гласува „ЗА”. 

3) По т.3-Освобождаване на ликвидатора от отговорност-да гласува „ЗА”. 
4) Общински съвет-Омуртаг упълномощава представителя на Община 

Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „ДЗСР”ООД-в 
ликвидация, гр.Омуртаг за въпроси възникнали по време на заседанието на 
Общото събрание по т.4 от дневния ред на поканата да гласува по своя 
преценка. 

2. Общински съвет-Омуртаг възлага на представителя на Община Омуртаг  в 
Общото събрание на съдружниците  на  „ДЗСР”ООД -в ликвидация, гр.Омуртаг, след 
проведеното заседание да представи Протокол в Общински съвет-Омуртаг. 

За – 24                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Шеста точка от дневния ред 
Докладна записка относно избор на временно изпълняващ длъжността 

управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 498 

 Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на 
„Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг 

 
І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, по 

аргумент на чл.140, ал.4, предложение четвърто от Търговския закон и във връзка с 
чл.8, ал.1 от Учредителния акт на общинското търговско дружество „Общински пазари 
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и тържища” ЕООД, гр.Омуртаг ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността 
Управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД до завръщане на титуляра лицето: 
Севие Ахмед Зюфтю, адрес: гр. Омуртаг, ул. „Волга” № 102, вх. Б, ет. 4  

ІІ. Общински съвет гр.Омуртаг упълномощава лицето по т.І от настоящото 
решение да изпълнява в пълен обем правомощията на Управител на „Общински пазари 
и тържища” ЕООД. 

ІІІ. 1. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия 
длъжността управител на дружеството в размер на две минимални работни заплати за 
страната.  

2. Всички други клаузи по договор за възлагане на управлението сключен с 
титуляра –Управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД остават непроменени. 

ІV. Упълномощава Кмета на община Омуртаг да парафира договора за 
възлагане на управление на дружеството в качеството му на Доверител. 

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

 

За – 23                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Седма точка от дневния ред 
Предложение относно избор на представители на местната власт, които да 

влязат в УС на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група”  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 499 

Относно: Избор на представители на местната власт, които да влязат в УС на 
Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група” 

 
І. Общински съвет – Омуртаг освобождава досегашните представители на 

община Омуртаг в УС на Сдружението с нестопанска цел «Местна инициативна 
група», а именно: 

1. Мехмед Мустафов Палазов – общински съветник (избран с Решение № 523, 
Протокол 44 от 28.02.2007г.); 

2. Йордан Димитров Караниколов - общински съветник (избран с Решение № 
523, Протокол 44 от 28.02.2007г.); 

3. Георги Стефанов Димитров - общински съветник (избран с Решение № 523, 
Протокол 44 от 28.02.2007г.); 
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4. Джевдет Хасанов Хасанов - общински съветник (избран с Решение № 369, 
Протокол 43 от 28.05.2010г.) 

ІІ. Общински съвет – Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, 
избира следните представители на община Омуртаг в УС на Сдружението с 
нестопанска цел «Местна инициативна група»: 

1. Галина Атанасова Иванова – общински съветник; 

2. Талиб Хасанов Талибов – общински съветник; 

3. Мехмед Мехмедов Ахмедов – общински съветник; 

4. Сениха  Алиева Аптулова – Главен експерт „КОбС и ПК” в Общинска 
администрация – Омуртаг. 

ЗА – 22;  ПРОТИВ – 0;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Приема се! 

Осма точка от дневния ред. 

 Утвърждаване на „Правилник за работа на Съвета на директорите на МБАЛ - 
Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг. Докладва г-жа Владислава Петрова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 500 

Относно: Утвърждаване на „Правилник за работа на Съвета на 
директорите на МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг 

 
І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, на 

чл.219, ал.2 във връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон и чл.1, ал.2, предложение 
първо от Наредба за условията и реда за упражняване на 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 УТВЪРЖАДАВА 
„Правила за работа на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно 
лечение-Омуртаг”ЕАД, гр.Омуртаг”. 

ІІ. Задължава Изпълнителният директор на Многопрофилна болница за активно 
лечение-Омуртаг”ЕАД, гр.Омуртаг да предприеме необходимите правни и фактически 
действия по реда на Търговския закон. 

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

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Девета точка от дневния ред. 
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Докладна записка относно отмяна на Решение № 483 по Протокол № 64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 501 

 

Относно: Отмяна на Решение № 483 по Протокол № 64 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015 г. 

 
І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23, от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация по аргумент на чл. 26, ал.2 от 
Закона за нормативните актове отменя Решение № 483 по Протокол № 64 от заседание 
на Общински съвет - Омуртаг, проведено на 20.03.2015 год. 

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Десета точка от дневния ред. 

Докладна записка относно отмяна на Решение № 484 по Протокол № 64 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015г. Докладва г-жа 
Владислава Петрова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 502 

Относно: Отмяна на Решение № 484 по Протокол № 64 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 20.03.2015 г. 
 

І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23, от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация по аргумент на чл. 26, ал.2 от 
Закона за нормативните актове отменя Решение № 484 по Протокол № 64 от заседание 
на Общински съвет - Омуртаг, проведено на 20.03.2015 год. 

За – 20                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Единадесета точка от дневния ред. 

Удължаване на срока по Решение № 439 по Протокол № 59 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 09.12.2015г.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 503 

Относно: Удължаване на срока по Решение № 439 по Протокол № 59 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 09.12.2014 г. 
 

І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
удължава срока по т. ІІ от Решение № 439 по Протокол № 59 от 09.12.2014 г. от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, до 01.04.2016 година .  

ІІ. Настоящето решение влиза в сила считано от 01.03.2015 година. 

За – 20                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Дванадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане на помени в Наредба №  6 за определяне и 
администриране на местни такси  и цени на услуги и права предоставени от Община  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 504 

Относно: Приемане на промени в Наредба № 6 за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Омуртаг. /МДТ/ 

 
Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, от 

Закона за местните данъци и приема промени в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община 
Омуртаг, както следва: 

1. В чл.22, ал.6, думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят 
с „до 30 юни и до 31 октомври”, а думите „от 1 март” се заличават. 

2. Настоящето Решение влиза в сила, считано от 01.01.2015г.  
 

За – 22                            Против – 0                          Въздържали се – 0 
Приема се! 

 
Тринадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане на промени в Наредба за определяне на размера 
на местните данъци на територията на Община Омуртаг.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 505 

Относно: Приемане на промени в Наредба за определяне на размера на месните  
данъци на територията на Община Омуртаг. 
 

 Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и приема промани в Наредба за определяна на размера на 
местните данъци на територията на Община Омуртаг, както следва: 

1. В чл.11, ал.1, думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с 
„до 30 юни и до 31 октомври”. 

2. В чл. 11, ал.2 думите „от 1 март” се заличават. 
3. В чл. 20 думите „и чл.17” се заличават.  
4. Настоящето Решение влиза в сила, считано от 01.01.2015г.  

 
За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Четиринадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане на промени в Наредба за принудително 
използване на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на 
територията на Община Омуртаг по чл. 225 а от ЗУТ .  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 506 

Относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Омуртаг 
по чл. 225 а от ЗУТ. 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ - Общински 
съвет-Омуртаг приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване 
на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Омуртаг по чл. 225а 
от ЗУТ. 

За – 20                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Петнадесета точка от дневния ред. 
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Предложение относно приемане обсъждане и одобрение на Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението за 2014г. на Общински план за развитие на община Омуртаг 
2014-2020г.   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 507 

Относно: обсъждане и одобрение на Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението за 2014г. на Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020г.  

 
 І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от 
Закона за регионалното развитие, одобрява Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението за 2014 г. на Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020 
г., обсъден и приет от Общински съвет-Омуртаг, Протокол № 39 от заседание на 
Общински съвет – Омуртаг, проведено на 18.12.2013 г., Решение № 299. 

ІІ. Настоящето решение влиза в сила, считано от 31.03.2015 г. 

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Шестнадесета  точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане обсъждане и одобрение на годишен отчет за 
изпълнените дейности по управление на отпадъците през 2014г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 508 

Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнените дейности по управление 
на отпадъците през 2014г.  
 

 І. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 52, ал. 9 от Закона за управление 
на отпадъците, приема годишния отчет за 2014г., относно изпълнените дейности по 
управление на отпадъците на територията на община Омуртаг.  

ІІ. Настоящето решение влиза в сила, считано от 31.03.2015 г. 

За – 23                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Седемнадесета точка от дневния ред. 
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Предложение относно приемане обсъждане и одобрение на годишен отчет за 
изпълнените дейности по опазване на околната среда през 2014г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 509 

Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнените дейности по опазване на 
околната среда през 2014г  
 

 І. Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, приема годишния отчет за 2014г., относно изпълнените дейности по 
опазване на околната среда на територията на община Омуртаг.  

ІІ. Настоящето решение влиза в сила, считано от 31.03.2015 г. 

За – 23                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Осемнадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане отчет за едногодишно управление на 
общинската собственост – 2014г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 510 

Относно: Предложение относно приемане отчет за едногодишно управление на 
общинската собственост – 2014 г.  
 

1. ОбС-Омуртаг на основание чл.66а от ЗОС, приема Отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014г. 
до 31.12.2014год. /съгласно приложение/ 

 
За – 19                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

 
Деветнадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно одобряване на Частично изменение на ПУП – План за 
регулация за кв.5 и кв.7, с. Презвитер Козма, Община Омуртаг.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 511 

Относно: Одобряване на Частично изменение на ПУП – План за регулация за 
кв.5 и кв.7, с. Козма Презвитер, Община Омуртаг. 
 

  На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ общински 
съвет-Омуртаг одобрява Частично изменение на ПУП-План за регулация за кв. 5 и кв.7, 
с. Козма Презвитер, Община Омуртаг. 

За – 19                            Против – 0                          Въздържали се – 1 

Приема се! 

Двадесета точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, отредени за жилищно строителство /с. Паничино, с. Красноселци, с. 
Беломорци/.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 512 

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

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС 

и чл.37, ал.2 от НРПУРОИ определя първоначални тръжни цени на поземлени 
имоти с открита процедура за продажба, в размер,  както следва: 

1. 2300.00 /Две хиляди и триста/ лева, без ДДС УПИ Х, кв.11 по плана на 
с.Паничино с площ 800кв.м. 

2. 2900.00 /Две хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС за УПИ VІІІ-12,кв.7 по плана 
на с.Красноселци с площ 1000кв.м. 

3. 3200.00 /Три хиляди седемстотин и двеста/ лева, без ДДС за УПИ ІІ, кв.15 по 
плана на с.Беломорци с площ 1100кв.м. 

4. 3130.00 /Три хиляди сто и тридесет/ лева, без ДДС за УПИ ІІІ, кв.15 по плана на 
с.Беломорци с площ 1080кв.м. 

5. 2900.00 /Две хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС за УПИ ІV, кв.15 по плана на 
с.Беломорци с площ 1000кв.м. 
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ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по издаване на заповед за провеждане на търг и 
определяне на спечелилите търга и сключване на договорите за продажба по реда 
на ЗОС. 

 
За – 20                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

 
Двадесет и първа точка от дневния ред. 

Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлени имоти, находящи се на територията на Община Омуртаг./с. Великденче, с. 
Пъдарино, с. Козма Презвитер, с. Могилец, с.Величка, с. Врани кон/.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 513 

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

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.2 от ЗОС и 

Глава Седма от НРПУРОИ определя за начални тръжни цени, изготвените пазарни 
оценки от лицензиран оценител за стойността на общински поземлени имоти – Ниви, 
находящи се на територията на Община Омуртаг, както следва: 

• 810.00 /Осемстотин и десет/ лева, за Имот № 007001 Нива с площ 
1.354дка, V категория, местност „Кьоклук” по плана за земеразделяне на 
с.Великденче, за имота има съставен АОС № 438/15.09.12.2014г. 
• 100.00 /Сто/ лева, за  Имот 062167 Нива с площ 0.241дка, VІІІ 
категория, местност „Край село” по плана за земеразделяне на 
с.Падарино, за имота има съставен АОС № 596/20.01.2015г. 
• 1400.00 /Хиляда и четиристотин/ лева,  за Имот № 035313 Нива с 
площ 2.316дка, ІV категория, местност „Майорман” по плана за 
земеразделяне на с.Козма Презвитер, за имота има съставен АОС № 
595/20.01.2015г. 
• 860.00 /Осемстотин и шестдесет/ лева за Имот 010041 Нива с площ 
1.569дка, ІV категория, местност „Юкара углу” по плана за 
земеразделяне на с.Могилец, за имота има съставен АОС № 
585/08.12.2014г. 
• 1020.00 /Хиляда и двадесет/ лева, за Имот 010042 Нива с площ 
1.855дка, ІV категория, местност „Юкара углу” по плана за 
земеразделяне на с.Могилец, за имота има съставен АОС № 
584/08.12.2014г. 
• 1150.00 /Хиляда сто и петдесет/ лева, за Имот 010242 Нива с площ 
2.097дка, ІV категория, местност „Юкара углу” по плана за 
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земеразделяне на с.Могилец, за имота има съставен АОС № 
586/08.12.2014г. 
• 6000.00 /Шест хиляди/ лева, за Имот 021003 Нива с площ 9.948дка, ІV 
категория – 6.388дка и VІ – 3.560дка, местност „ТЕКЕ АЛТЪ” по плана 
за земеразделяне на с.Величка, за имота има съставен АОС № 
537/27.10.2014г. 
• 460.00 /Четиристотин и шестдесет/ лева за Имот 000007 Нива с площ 
0.765дка, V категория, местност „„ТЕКЕ АЛТЪ” по плана за 
земеразделяне на с.Величка, за имота има съставен АОС № 
525/27.10.2014г. 
• 880.00 /Осемстотин и осемдесет/ лева, за Имот 040168 Нива с площ 
1.456дка, VІ категория – 0.393 и ІV – 1.063, местност „Край село” по 
плана за земеразделяне на с.Величка, за имота има съставен АОС № 
466/10.10.2014г. 
• 2900.00 /Две хиляди и деветстотин/ лева за Имот 010049 Нива с площ 
5.283дка, ІV категория, местност „…………” по плана за земеразделяне 
на с.Могилец, за имота има съставен АОС № 587/08.12.2014г. 
• 1920.00 /Хиляда деветстотин и двадесет/ лева за Имот 024012 Нива с 
площ 3.193дка, V категория, местност „Двата кладенеца” по плана за 
земеразделяне на с.Врани кон, за имота има съставен АОС № 
286/06.03.2013г. 
• 4050.00 /Четири хиляди и петдесет/ лева за Имот 049001 Нива с площ 
6.754дка, ІV категория, местност „Стопански двор” по плана за 
земеразделяне на с.Врани кон, за имота има съставен АОС № 
285/06.03.2013г. 

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

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Двадесет и втора точка от дневния ред. 

Предложение относно откриване на процедури за продажба на поземлен имот – 
частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с  кад.№ 
53535.501.3270 КККР на гр. Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС./Рафет Исмаилов 
Исмаилов/.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 

Относно: Откриване на процедури за продажба на поземлен имот – частна 
общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 53535.501.3270 КККР 
на гр. Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. 
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І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.4 от ЗОС и 
чл.60 от НРПУРОИ открива процедура за продажба на следният общински поземлен 
имот, представляващ предаваемо място:   

- Поземлен имот Кад.№ 53535.501.3270 по КККР на гр.Омуртаг с площ 75кв.м. - 
частна общинска собственост, който се придава към имот 53535.501.3177, находящ се в 
гр.Омуртаг, собственост на Рафет Исмаилов Исмаилов от гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. 

За общинският поземлен имот е съставен АОС № 651 от 06.03.2015г.. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител и 
сключването на договор за продажба на цитирания по-горе общински поземлен имот, 
след приемане на пазарната оценка от ОбС – Омуртаг. 

За – 21                            Против – 0                          Въздържали се – 0 

Приема се! 

Двайсет и трета точка от дневния ред. 

Предложение относно откриване на процедури за ликвидиране на 
съсобственост, чрез продажба на общински терен, представляващ част от поземлен 
имот I в кв. 47 по план на с. Козма Презвитер.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 

Относно: Откриване на процедура за ликвидиране на съсобственост, чрез 
продажба на общински терен, представляващ част от поземлен имот І в кв. 47 по плана 
на с. Козма Презвитер. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 36, ал.1, т.2 от 

ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ открива процедура по ликвидиране на съсобственост, 
чрез продажба на общинската част от поземлен имот І, в кв. 47, по плана на с.Козма 
Презвитер, общ.Омуртаг с площ 4100кв.м.  - частна общинска собственост, към който 
се придават имоти с №№ 381 и 382, съответно с площи 760кв.м. и 920кв.м., собственост 
на „Аллтранс” ООД, седалище гр.Омуртаг, общ.Омуртаг с представител Джефер 
Хасанов Ешрефов. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по изготвянето на пазарни оценки от лицензиран оценител и 
сключването на договор за продажба на цитирания по-горе общински поземлен имот, 
след приемане на пазарната оценка от ОбС – Омуртаг. 
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За – 20  Против – 2   Въздържали се – 0 

Приема се! 

Двайсет и четвърта точка от дневния ред. 

Съгласие за обединяване и разделяне на поземлени имоти и промяна в 
границите на поземлени имоти – частна собственост – Ниви. /с. Обител, с. Паничино/.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 516 

Относно: Съгласие за обединяване и разделяне на поземлени имоти и промяна в 
границите на поземлени имоти – частна общинска собственост – Ниви.  

 
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, ОбС – ОМУРТАГ дава 

съгласие: 

1. Имоти с № № 34.3 и 10.282 от КВС на с.Обител да се обединят,  

За имот № 034003 има съставен АОС № 542/03.11.214г. с площ 2.605дка, с НТП – 
Нива, местност „Ташлък” ІІ категория и за имот № 010282 има съставен АОС № 
541/03.11.2014г. с площ 0.748дка, НТП – Нива, местност „Ташлък” ІІ категория, по КВС 
на с.Обител, по приложена скица– проект за обединяване. 

2. От проектен Имот № 010286, образуван от цитираните по-горе два имота 

целият с площ 3.352дка дка , с НТП – Нива, местност „Ташлък”, ІІ категория по 
КВС на с.Обител, общ.Омуртаг, да бъде разделен на  3 /три/ части по приложени скици 
проект за разделяне  

2.1 Част първа: поземлен имот № 010287, с проектна площ 1.000 дка и с НТП – 
Нива,  при съседи имоти с №№ : 000213- Път на Община Омуртаг и 010288 Нива на 
Община Омуртаг по КВС на с.Обител, общ.Омуртаг. 

2.2. Част втора: поземлен имот № 010288, с проектна площ 1.237 дка, с НТП – Нива, 
при съседи имоти с №№ : 010287 – Нива на Община Омуртаг, 000213 - Полски път на 
Община Омуртаг, 010289 Нива на Община Омуртаг и 010283 – Нива на физ.лице по КВС 
на с.Обител, общ.Омуртаг. 

2.3. Част трета: поземлен имот № 010289, с проектна площ 1.016 дка, с НТП – Нива, 
при съседи имоти с №№ : 010283 – Нива на физ.лице, 010288- Нива на Община Омуртаг, 
000213 - Полски път на Община Омуртаг, по КВС на с.Обител, общ.Омуртаг. 

Общински съвет - Омуртаг упълномощава Кмета на община Омуртаг да извърши 
необходимите действия във връзка с процедурата по обединяване на два имота, 
разделяне на новообразувания имот на три имота по КВС на землище с.Обител, 
общ.Омуртаг. 

3. Имоти с № № 010085, 010086, 01089, 010088 и  010087 по КВС на с.Паничино да 
се обединят,  
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За имотите има съставени АОС №№ 544, 543, 545, 546 и 547 от 03.11.2014г. 

Съответно с площи : 3.103дка, 2.458дка, 1.021 дка, 0.688 дка и 0.689дка, всичките 
Ниви, Осма категория в местност „ДО село”,  по КВС на с.Паничино, общ.Омуртаг по 
приложена скица– проект за обединяване. 

Общински съвет - Омуртаг упълномощава Кмета на община Омуртаг да извърши 
необходимите действия във връзка с процедурата по обединяване на имотите за да се 
образува нов имот с  № 010500 по КВС на землище с.Паничино, общ.Омуртаг. 

4. Проектен Имот № 010500, целият с площ 7.960 дка , с НТП – Нива, местност „До 
селото”, VІІІ категория по КВС на с.Паничино, общ.Омуртаг, да му се променят 
границите, като площта на имота се увеличава на 8.987 дка, допълнителната площ се 
взима съответно от имот 010083 – 0.179дка, от 010084 – 0.280 дка и от имот 000056 – 
Пасище, мера – 0.568дка по приложени скица– проект за промяна границите на имоти: 

010083, 010084, 000056 и 010500 

Общински съвет - Омуртаг упълномощава Кмета на община Омуртаг да извърши 
необходимите действия във връзка с процедурата по промяна границите на 
новообразувания имот 010500 по КВС на землище с.Паничино, общ.Омуртаг. 

 

За – 22  Против – 0   Въздържали се – 0 

Приема се! 

 

Владимир Кънчев: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 
заседание.   

 

 Председател на ОбС – Омуртаг:  /п/ 

     /д-р Метин Исмаил/ 
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