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  П Р О Т О К О Л 
 

№ 26 
 

01.04.2013 г. 
 

  Днес, 01.04.2013г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе двадесет и шесто редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
На заседанието присъстваха 21 съветника от общо 29 съветника. 

  Заседанието бе открито от Зам. Председателя на ОбС – Омуртаг Владимир Кънчев. 
    На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан, секретаря на Община 

Омуртаг – Рембие Ереджебова, служители от общинска администрация, кметове и кметски наместници по 
населени места.  

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
Владимир Кънчев – На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам двадесет и шесто 

/редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Омуртаг през 2013 г. 
 2. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2012 

на „Общински план за развитие на Община Омуртаг за периода 2005-2013 г.”. 
3. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Омуртаг за 2012 г. 
4. Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 

Община Омуртаг. 
5. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2012 г. за изпълнение на Програмата за опазване 

на околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013 г. 
6. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2012 г. за извършените дейности по Общинската 

програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 
 7. Докладна записка относно ползването на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Гимназия 

„Симеон Велчев” гр. Омуртаг за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект. 
 8. Докладна записка относно избор на член на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, 

ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ” към Общински съвет – Омуртаг. 

 9. Докладна записка относно вътрешна реорганизация на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, 
ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ” към Общински съвет – Омуртаг. 

 10. Разни. 
  

 Владимир Кънчев –  Има ли други предложения и мнения по дневния ред? Няма. Който е съгласен с така 
предложения дневен ред, моля да гласува. 

 

За – 21                                            Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                                      Приема се! 
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Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Омуртаг през 2013 г. 

 2. Предложение относно обсъждане и одобрение на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2012 
на „Общински план за развитие на Община Омуртаг за периода 2005-2013 г”. 

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

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

5. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2012 г. за изпълнение на Програмата за опазване 
на околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013 г. 

6. Предложение относно приемане на годишния отчет за 2012 г. за извършените дейности по Общинската 
програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

 7. Докладна записка относно ползването на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Гимназия 
„Симеон Велчев” гр. Омуртаг за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект. 

 8. Докладна записка относно избор на член на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, 
ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ” към Общински съвет – Омуртаг. 

 9. Докладна записка относно вътрешна реорганизация на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, 
ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ” към Общински съвет – Омуртаг. 

 10. Разни. 
 

Първа точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 208 

 

 Относно: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Омуртаг през 2013 г. 

 

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

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

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
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9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - въздържал се  
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - въздържал се 
26) Витан Цветанов Витов               - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - отсъства  
               

                        За – 16                                                  Против – 0                       Въздържали се – 3  
                                                       Приема се!  
 

Втора точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 209 

Относно: Обсъждане и одобрение на Годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2012 
на „Общински план за развитие на Община Омуртаг за периода 2005-2013 г.”. 

 

 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 2012 г. на „Общинския план за 
развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г.”, Актуализация на стратегическата рамка за 
постигане на устойчиво интегрирано развитие на Община Омуртаг – Актуализиран документ за 
изпълнение на общинския план за развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013 г., обсъден и 
приет от Общински съвет – Омуртаг, Протокол № 52, от заседание на Общински съвет–Омуртаг, 
проведено на 30.12.2010 г.,Решение № 453. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                     - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов           - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
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7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                 - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил        - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов        - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                 - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                  - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                   - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева             - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                  - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за 
               

                     За – 20                                            Против – 0                        Въздържали се – 0  
 

                     Приема се! 
Трета точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 210 

 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Омуртаг 
за 2013 г. 

 

ОбС – Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Омуртаг за 2013 
г., съгласно Приложение. 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
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8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - отсъства 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                 - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 
                

                      За – 19                                     Против – 0                    Въздържали се – 0  
 

                      Приема се!  
Четвърта точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 211 

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

 

Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и ал. 3 от ЗСП и чл. 36б, 
ал.4 от ППЗСП, приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Омуртаг за 
2014г., съгласно приложение. 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
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11) Ердинч Алиев Алиев                - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                 - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 
               
                     За – 20                                             Против – 0                      Въздържали се – 0  
  

                      Приема се!  
Пета точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 212 

 

 Относно: Приемане на годишния отчет за 2012 г. за изпълнение на Програмата за опазване на 
околната среда на Община Омуртаг за периода 2010 – 2013 г. 

 

 Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема 
годишния отчет за 2012 г. относно изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Омуртаг 
за периода 2010 – 2013 година. 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                 - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
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14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                 - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 
               
                     За – 21                                            Против – 0                       Въздържали се – 0  
 

                      Приема се!  
Шеста точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 213 

 

Относно: Приемане на годишния отчет за 2012 г. за извършените дейности по Общинската 
програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г. 

 

Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, приема 
годишния отчет за 2012 г. относно извършените дейности по Програма за управление на дейностите по 
отпадъците в Община Омуртаг за периода 2011 – 2013 г.  

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                 - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
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17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                 - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 
               

                      За – 21                                             Против – 0                        Въздържали се – 0  
 

                      Приема се!  
Седма точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 214 

 

 Относно: Ползването на временен безлихвен заем от бюджетната сметка на Гимназия „Симеон 
Велчев” гр. Омуртаг за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект. 

 

 Общински съвет-Омуртаг на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА дава съгласие на Гимназия „Симеон 
Велчев” гр. Омуртаг да ползва временен безлихвен заем от бюджетната сметка на училището за реализация на 
дейности по проект BG 051PO001-4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – „УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” в размер на 11 588 лв. Средствата да се възстановят след предоставяне на последния 
трансфер по проекта. Ако средствата по проекта не бъдат възстановени от договарящия орган, остават за сметка 
на бюджета на Гимназия „С. Велчев” гр. Омуртаг. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - отсъства 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                          - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов      - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                     - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                 - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - отсъства 
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16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - отсъства 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                   - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                        - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - отсъства  
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                 - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 
               
                      За – 20                                     Против – 0                       Въздържали се – 0  
 

                       Приема се!  
 

Осма точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 215 

 Относно: Избор на член на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, 
ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ” към 
Общински съвет – Омуртаг. 

 

І. Общински съвет-Омуртаг, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на Постоянната комисия 
по „Обществен ред, граждански права, заявления, сигнали и предложения, социална политика, заетост и 
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към Общински 
съвет лицето Седат Мехмедов Хасанов. 

 

ІІ. Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

                      За – 18                                                 Против – 0                  Въздържали се – 3  
 

                       Приема се!  
 

Девета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 216 

 

 Относно: Вътрешна реорганизация на постоянната комисия по „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ГРАЖДАНСКИ 
ПРАВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ И КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ” към 
Общински съвет – Омуртаг. 

 

І. Общински съвет-Омуртаг, на основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА извършва следната промяна в 
Постоянната комисия по „Обществен ред, граждански права, заявления, сигнали и предложения, социална 
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политика, заетост и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси” към Общински съвет-Омуртаг, както следва: 

1. До сега действащият Зам.Председател на Постоянната комисия по „Обществен ред, граждански права, 
заявления, сигнали и предложения, социална политика, заетост и конфликт на интереси по Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” – Мехмед Хюсеин Исмаил става Секретар на 
комисията. 

2. Общинският съветник Сюлейман Хюсеинов Фейзулов от член на комисията става на Зам.Председател на 
Постоянната комисия по „Обществен ред, граждански права, заявления, сигнали и предложения, социална 
политика, заетост и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси”. 

3. Общинският съветник Седат Мехмедов Хасанов остава член на Постоянната комисията по „Обществен 
ред, граждански права, заявления, сигнали и предложения, социална политика, заетост и конфликт на интереси 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. 

 

ІІ. Решението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

За – 18                                                  Против – 0            Въздържали се – 3 
                           Приема се! 

Десета точка 
 Владимир Кънчев – Преминаваме към последна точка – Разни. Имате думата за въпроси, мнения, 

съображения към общинска администрация.  
 Павел Радев – В първа точка засегнах въпроса за основната пътна артерия в гр. Омуртаг. Предложението 

ми не се прие. В бюджета има заложени средства. Кога мислите да започне ремонт  и реконструкция на 
основната пътна артерия, която е в окаяно състояние. Човек, ходейки пеша може да пострада. Още един въпрос 
имам относно МБАЛ – ОМУРТАГ: Слухове ли са това, че е спрял ремонта в болницата и не се работи по 
проекта? Благодаря Ви. 

  Владимир Кънчев – Други въпроси? 
 Елин Дерменджиев – Аз имам един въпрос към кмета на община Омуртаг. И в други улици в гр. Омуртаг 

има големи дупки, ще се вземе ли отношение по тези дупки? Например улиците Македонска, Волга, Радецки да 
не ги изброявам, защото са много.  

 Владимир Кънчев – Други въпроси? 
 Седат Хасанов – Моят въпрос е към Зам. кмета на община Омуртаг за чешма ,,Табаната’’. Вземат ли се 

някакви мерки? Идва лято, хората ще имат нужда от тази вода. Благодаря Ви. 
 Галина Иванова – Искам на следващата сесия, общинска администрация да подготви справки за 

извършените разходи за обучения, семинари, които са извършили. През месец октомври писмено бях депозирала 
едно заявление до кмета на община Омуртаг, но до ден днешен, той не сметна за необходимо да ми отговори, 
затова на следваща сесия искам да ми се предостави тази информация.   

 Владимир Кънчев – Други въпроси има ли? Давам думата на г-н Неждет Шабан – кмет на община 
Омуртаг. 

Неждет Шабан – Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници. По първия 
въпрос – за основната пътна артерия още в първа точка дадох обяснения. Казах, че има една отделна текуща 
сметка за годината, около 250-270 хил. лв., които да бъдат заделени за кърпежни дейности в гр. Омуртаг. Не 
може да си позволим да направим пълно асфалтиране по пътната настилка или по уличната мрежа в гр.Омуртаг, 
защото вече знаете, че ще кандидатстваме по нов проект за воден цикъл на града през 2014 г. И за това не сме 
заделили тази година средства за ремонти по пътищата. Първоначално ще обхванем само основната пътна 
артерия вътре в града – четирите основни улици - ул. Цар Освободител, ул. Родопи и др. Ако има свободни 
финансови ресурси, тогава бихме могли да си позволим да направим кърпежни дейности и в останалите улици. 
Всяка година ние правим текущи и основни ремонтни дейности в града, с изключение на миналата година. 
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Миналата година поради липса на финансови средства не сме направили текущи и основни ремонти в 
гр.Омуртаг. Ние си заплануваме бюджета така, че всяка година да направим 3-4 улици, другата година да 
направим още толкова. Можете да проверите махалата в квартала – това, което сме обещали сме го изпълнили. В 
моментната ситуация, приоритетно са първоначално тези улици, които останаха в квартала и по-нататък 
продължаваме и вътре в другите части на града, но на базата на възможностите. Казвам го това, защото едно 
бетониране на 4 или 5 улици излиза на 400-500 хил. лв. и няма как в момента да си позволим тези пари, при 
предположение, че има тежка финансова криза. И затова може да си отделим само около 250-270 хил. лв. за 
кърпежни дейности, плюс още 300 хил. лв. за бетониране. Смятам, че това е достатъчно, защото Омуртаг не е 
извън България. Може да отидете във Варна, в София и ще видите, че и там пътната настилка и улиците са в 
окаяно състояние. Каквото е необходимо, на базата на възможностите се опитваме да го направим. Но в крайна 
сметка не е мислимо да се направи пълно асфалтиране в гр. Омуртаг при предположение, че ще кандидатстваме 
по нов проект за водния цикъл. Сега ако направим пълно асфалтиране на една или две улици, след като се одобри 
съответният проект отново трябва да правим допълнителни вложения.   

Относно втория въпрос за МБАЛ-Омуртаг – ремонта не е спрян. Напротив в моментната ситуация 
фирмата работи. И предполагам, че до края на годината ще приключат ремонтните дейности. Миналата седмица 
мина процедурата за апаратурата и мисля, че там няма никакъв проблем. Днес или утре ще подпиша протокола и 
ще издам заповед за спечелил търга. След като е подписан протокола и е издаденa заповедта, оттам нататък не 
виждам да има някакви проблеми и самата доставка на апаратурата ще бъде факт.  

Преди малко г-н Дерменджиев зададе въпроса, защо тези пари ги насочваме за обектите – за асфалтиране 
или за ремонтни дейности в пенсионерския клуб или в общинските жилища. Аз смятам, че с тези 30 хил. лв. не 
може кой знае какво да се направи в болничния комплекс. Когато задаваме въпроси трябва да бъдем реалисти, 
трябва да задаваме логични въпроси. В момента ние вливаме 4 500 хил. лв. за болницата и някой си казва, защо 
още 30 хил. лв. не им дадем. Ние сме платили около 300 хил. лв. за решаването на водния проблем в с.Звездица и 
с.Врани кон. От тези 300 хил. лв. с 150 хил. лв. ние предплатихме водата на болницата за 5г. занапред. Остана 
само един остатък от 30 хил. лв., който ще го платим в най-близко време. Смятам, че това е достатъчно за 
болничния комплекс. 4 500 хил. лв. това са пари от европейските проекти и програми, но в крайна сметка ние 
трябва да заделим още около 200 хил. лв. като оборотни средства от общинския бюджет или като кредити, за да 
може да стигнем до крайния резултат – окончателно приключване на проекта. Самият проект за болничния 
комплекс струва 120 хил. лв. Тези пари ще бъдат възстановени през 2014 г. За мен най – приоритетното нещо е 
водата на гр. Омуртаг, ремонтните дейности в болничния комплекс и доставката на апаратурата в болничния 
комплекс. В крайна сметка, както казах и преди малко в община Омуртаг има 43 населени места. Ако реално 
погледнем картината, вложенията, които се правят в гр. Омуртаг са в пъти повече в сравнение с другите населени 
места.  

Относно справки за извършените разходи за семинари, мисля че има една такава депозирана молба при 
мен. Ще се представи конкретната справка, за тази година няма кой знае какви възможности. Само за 
информация ще кажа следното нещо: Преди няколко седмици бяхме на семинар в гр. В.Търново, сумата е 
приблизително около 3 500 лв. максимум 4 000 лв. Бяхме на семинар с кметовете на населени места. Съвсем 
нормално е в рамките на годината да има такива семинари. Има отделен параграф в бюджета, в който тези 
средства се отпускат за семинари, командировъчни в страната, извън страната за кмета и за председателя на 
Общински съвет. Трябва да имаме и други контакти и връзки и с чужбина. Мисля, че разходите, които правим са 
съвсем нормални. Ние не сме извън света, трябва да имаме контакти и с други държави. Благодаря за 
вниманието. 

  Владимир Кънчев – Други въпроси? 
Галина Иванова – Нямам нищо против семинарите, които провеждате. Искаме да ни се представи за 

2012 г. – пълния отчет, всички средства изразходени от общинска администрация за семинари и обучения. 
Благодаря. 
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Мехмед Ибрахимов – Относно въпроса на г-жа Иванова – тя ще получи тази информация. Относно 
въпроса на г-н Хасанов – мисля, че и на предишна сесия имаше такъв въпрос. Аз тогава отговорих, но пак ще се 
повторя. Имаше жалба от страна на хората, които ползват вода от тази чешма. Гражданин е изградил кладенец 
без да иска разрешение от нас, без да иска становище от РИОС Шумен. Ние реагирахме веднага. Имаше издадена 
заповед на кмета на община Омуртаг. Комисия отиде на място и констатира нарушението. Комисията излезе с 
протокол, необходими са около 1 200 лв. за ремонтирането на чешмата. Най – отговорно казвам, че тази чешма 
ще бъде ремонтирана със средства от общинския бюджет. Благодаря.      

 Павел Радев – Г-н кмет, благодаря Ви за отговора. Аз също знам колко населени места има в общината. 
Подкрепил съм всички предложения свързани с финансирането на каквото и да е било – вода, пътища. Знам 
положението на всички улици в града, знам какво сте направили. Искам да Ви помоля, да не се прави ремонт в 
години на избори /както е практика/, да не се почва първо от улици, които ,,носят гласове”. Благодаря за 
вниманието. 

 Владимир Кънчев – Думата има кмета на общината. 
 Неждет Шабан – Това са погрешни твърдения и мисли. Днес приемаме плана за капиталови разходи. 

След като го приемем трябва да минат 7 дена. След това трябва да има процедури по Закона за обществените 
поръчки, които ще бъдат по средата на април и ще минат близо 45 дни, докато се реализира окончателно тази 
програма. Това, което сте гласували ще бъде след изборния ден, след 12 май. Няма да бъде преди изборния ден. 
Пак подчертавам, че тук не става въпрос за гласове, нито за избори. В крайна сметка имаме мандат още 3 години 
/2 год. и няколко месеца/. Нито аз се явявам на избори, нито някой от общинските съветници. Това е реалната 
картина.   

 Павел Радев – Г-н кмет, благодаря Ви. 
 Елин Дерменджиев – Един последен въпроск към кмета на общината. Каква техника ще се закупи за 

болницата –българска ли? Китайска ли? Ще има ли проведен търг? 
 Неждет Шабан – По принцип търга вече е проведен и всеки момент трябва да се издаде заповед за 

спечелен и трябва да се подпише протокола. Аз мисля, че тези неща Вие като съветници, би трябвало да ги 
знаете. Защо не сте присъствали при отварянето на офертите? Всеки един от съветниците има право да 
присъства. Интересувайте се и ще разберете за какво става въпрос. Доколкото разбрах техниката няма да бъде 
китайска, а ще бъде немска. Благодаря.   

 Владимир Кънчев – Дами и господа, има ли други въпроси? Само искам да кажа, че общинските 
съветници приеха отчета за приходите и разходите за 2012 г., както и бюджета за 2013г. всички направени 
разходи през 2012 г. са одобрени от Вас.  

 Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.    
 

 
                                                                Председател на ОбС – Омуртаг:       /п/ 

                                                                               /Д-р Метин Исмаил/ 
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