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П Р О Т О К О Л  
 

                        № 12 
 

20.06.2012 г. 
 

Днес, 20.06.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
дванадесето извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 25 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил 

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

Зам. кмета – М. Мехмедов, секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, 
Управителя на “Омуртаг транс” ООД и служители от общинска администрация.  

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
 

Д-р Метин Исмаил - На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 
30 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Омуртаг и неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг свиквам дванадесето 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

 1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни 
средства.  
 2. Предложение относно съгласуване промяна на предназначение на имот за 
ПСОВ. 

3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община 
Омуртаг. 

4. Предложение относно създаване на звено за услуги в домашна среда към 
Домашен социален патронаж. 

5. Обсъждане на годишния финансов отчет за 2011 г. на  
 “Омуртаг транс” ООД;     
 

         Д-р Метин Исмаил – Това са точките по проето – дневния ред, имате думата 
колеги. Ако няма предложения за промяна, нека да гласуваме така предложения дневен 
ред. 
 

За – 24                        Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни 
средства.  
 2. Предложение относно съгласуване промяна на предназначение на имот за 
ПСОВ. 

3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №6 за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община 
Омуртаг. 

4. Предложение относно създаване на звено за услуги в домашна среда към 
Домашен социален патронаж. 

5. Обсъждане на годишния финансов отчет за 2011 г. на  
 “Омуртаг транс” ООД;     
 

Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                   №88 
 

Относно: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни 
средства.  

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

Утвърждава следните промени в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи, съгласно Приложение №1 – общинска администрация. 
 

За – 20                                          Против – 1                     Въздържали се – 3 
 

Приема се! 
 

Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                     №89 
 

Относно: Съгласуване промяна на предназначение на имот за ПСОВ. 
 

І. ОбС-Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с §5, т.73 
от ДР ЗУТ и чл.73, ал.5 от ЗГ обявява общински обект “Проектиране и изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води по проект “Техническа помощ за подготовка 
на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и 
отпадъчни води в гр.Омуртаг, обл.Търговище” като обект от първостепенно значение. 

 
 

За – 24                                          Против – 0                     Въздържали се – 1 
 

Приема се! 
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Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                     №90 
 

Относно: Изменение и Допълнение на Наредба №6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от Община 
Омуртаг. 

 

Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.87, ал.1 
от ЗМДТ, заменя текста в чл.30а от Наредба №6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг 
” Чл. 30а. (1) /нов чл. с Решение № 276 по Протокол № 34 от 13.11.2009 г./ Таксата за 
ползване на Дневен център за възрастни хора гр. Омуртаг се определя в размер на 30 на 
сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга.  

(2) Определените по реда на ал. 1 такси не могат да надвишават действителните 
месечни разходи за издръжка на едно лице, а именно месечните разходи за храна, 
постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на 
храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна 
енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с дарения и завещанията от 
местни и чуждестранни физически и юридически лица. 

(3) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, 
заплащат лицата, които: 

- имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност 
надхвърля 500 лв.; 

- имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за 
издръжка и/или гледане; 

- са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или 
идеални части от него през последните 5 години; 

- са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот 
и/или идеални части от него през последните 5 години”. 
 С текста: ” Чл.30а /1/ Лицето, ползващо услугите във Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж, заплаща такса в размер на 
0,20лв. на час /двадесет стотинки/ , но не повече от 30 на сто от дохода на лицето, 
което ползва социалната услуга.  

/2/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. 
 

За – 24                                     Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                     Приема се! 
 
Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                      №91 
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ОбС-Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, приема създаване на звено 
за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. 

 
 

За – 25                                     Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                      Приема се! 
Пета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                      №92 
 

        Общински съвет – Омуртаг 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 21.06.2012г 
от 10.00 ч. Да гласува ,,ЗА'' всички проети за решения, приложение към 
проекта за дневен ред. 

3. Приема годишния отчет и баланс на “Омуртаг транс”ООД-Омуртаг, към 
31.12.2011 г. 

 

Настоящотo решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 

За – 23                                          Против – 0                     Въздържали се – 1 
  

Приема се! 
 

Д-р Метин Исмаил – Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 
Желая Ви приятен ден. 

 
 
 
 
 

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

 
 


