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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 

 
№ 67 / 18.06.2015г. 

 
  Днес, 18.06.2015 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 

шестдесет и седмо редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг, инж. 
Мехмед Мехмедов – Заместник кмет на Община Омуртаг, служители от Общинска 
администрация, кметове и кметски наместници.  
 Заседанието бе открито от Ешреф Хасанов Ешрефов - Заместник председателя на 
ОбС – Омуртаг.  
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

Ешреф Ешрефов: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, 
председателя на Общински съвет – Омуртаг свика шестдесет и седмо редовно заседание  
на Общински съвет – Омуртаг на 18.06.2015г. /четвъртък/, от 14.00 ч., в Залата на 
Община 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 2015 г. 
2. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ 

№002023, землище на с. Илийно, Община Омуртаг. 
3. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ № 

007025, землище на с. Горно Новково, Община Омуртаг. 
4. Предложение относно учредяване право на строеж в полза на Община Омуртаг 

върху имоти, находящи се в землището на с.Изворово и в землището на с.Ястребино, 
общ.Антоново собственост на физически лица и държавата. 

5. Предложение относно откриване на процедура на общински поземлени имоти, с 
начин на трайно ползване „Ниви“./с.Висок, с.Величка, с.Плъстина, с.Петрино, с.Звездица, 
с.Могилец, с.Горно Козарево/ 

6. Предложение относно откриване на процедури за продажба на поземлен имот – 
частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 53535.501.3273 
КККР на гр.Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. 

7. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлен имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на физическо 
лице./Рафет Исмаилов Исмаилов/ 

8. Предложение относто приемане на пазарна оценка на общински поземлен имот, 
представляващ част от УПИ I, кв.47 по плана на с.Козма Презвитер, общ.Омуртаг, 
ликвидиране на собственост, чрез продажба. 

9. Предложение относно предоставяне на общински имот – публична общинска 
собственост Административна сграда – част от етаж III /южна част/ на сграда в ПИ с 
кад.№ 53535.501.448 по КККР на гр.Омуртаг/стар индификатор УПИ I, пл.№448 в кв. 56 
по плана за регулация на гр.Омуртаг/ - помещения за канцеларии с обща площ 60 кв.м., 
находаща на пл.”Независимост”, гр.Омуртаг за безвъзмездно управление на Министерство 
на земеделието и храните, Областна Дирекция „Земеделие” Търговище, за 
административни нужди на Общинска служба „Земеделие”- Омуртаг. 

10. Предложение относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на 
позване на Центъра за спешна медицинска помощ гр.Търговище, върху част от общински 
имот- включен в капитала на „Медицински център I – Омуртаг” ЕООД гр.Омуртаг, с обща 
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площ 223,48 кв.м. – частна общинска собственост, 12 помещения, находящи се в сграда 1 
със застроена площ 1180 кв.м. Здравно заведение /Поликлиника и Болница/.  

11. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, 
гр. Търговище за осъществяване на синдикална дейност в гр. Омуртаг. 

12. Предложение относно одобряване на допълнителни насъждения за сеч от ОбГТ 
за 2015 год. на Община Омуртаг. 

13. Докладна записка относно подновяване на договора за управление с управител 
на общинско търговско дружество с ограничена отговорност. 

14. Предложение относно отпускане на персонална пенсия. 
 
Ешреф Ешрефов: Това е проекта за дневен ред колеги, имате думата за 

допълнение на дневния ред. Имаме две допълнителни точки, които постъпи в отдел 
общински съвет. Моето предложение е да влязат в дневния ред като 15 и 16 точка: 

15. Предложение относно Откриване на процедури за учредяване право на 
пристрояване от 3 кв.м. върху поземлен имот 53535.501.2070 по кадастралната карта на гр. 
Омуртаг, общ. Омуртаг към същусвуващ гараж. 

16. Предложение относно гласуване на упълномощен представител на Общински 
съвет-Омуртаг на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР“ООД, гр. 
Омуртаг. 

 
Ешреф Ешрефов: Други предложения относно дневния ред. Преминаваме към 

гласуване на допълнителните точки към от дневния ред. Който е съгласен, моля да 
гласуваме.  

  
ЗА – 23  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

Ешреф Ешрефов: Сега нека да гласуваме, целия дневен ред с така гласуваните 
допълнителните точки. Който е съгласен, моля да гласува.  
 

ЗА – 24  ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 

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 2015 г. 
2. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ 

№002023, землище на с. Илийно, Община Омуртаг. 
3. Предложение относно одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ № 

007025, землище на с. Горно Новково, Община Омуртаг. 
4. Предложение относно учредяване право на строеж в полза на Община Омуртаг 

върху имоти, находящи се в землището на с.Изворово и в землището на с.Ястребино, 
общ.Антоново собственост на физически лица и държавата. 

5. Предложение относно откриване на процедура на общински поземлени имоти, с 
начин на трайно ползване „Ниви“./с.Висок, с.Величка, с.Плъстина, с.Петрино, с.Звездица, 
с.Могилец, с.Горно Козарево/ 

6. Предложение относно откриване на процедури за продажба на поземлен имот – 
частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 53535.501.3273 
КККР на гр.Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. 
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7. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 
поземлен имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на физическо 
лице./Рафет Исмаилов Исмаилов/ 

8. Предложение относто приемане на пазарна оценка на общински поземлен имот, 
представляващ част от УПИ I, кв.47 по плана на с.Козма Презвитер, общ.Омуртаг, 
ликвидиране на собственост, чрез продажба. 

9. Предложение относно предоставяне на общински имот – публична общинска 
собственост Административна сграда – част от етаж III /южна част/ на сграда в ПИ с 
кад.№ 53535.501.448 по КККР на гр.Омуртаг/стар индификатор УПИ I, пл.№448 в кв. 56 
по плана за регулация на гр.Омуртаг/ - помещения за канцеларии с обща площ 60 кв.м., 
находаща на пл.”Независимост”, гр.Омуртаг за безвъзмездно управление на Министерство 
на земеделието и храните, Областна Дирекция „Земеделие” Търговище, за 
административни нужди на Общинска служба „Земеделие”- Омуртаг. 

10. Предложение относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на 
позване на Центъра за спешна медицинска помощ гр.Търговище, върху част от общински 
имот- включен в капитала на „Медицински център I – Омуртаг” ЕООД гр.Омуртаг, с обща 
площ 223,48 кв.м. – частна общинска собственост, 12 помещения, находящи се в сграда 1 
със застроена площ 1180 кв.м. Здравно заведение /Поликлиника и Болница/.  

11. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, 
гр. Търговище за осъществяване на синдикална дейност в гр. Омуртаг. 

12. Предложение относно одобряване на допълнителни насъждения за сеч от ОбГТ 
за 2015 год. на Община Омуртаг. 

13. Докладна записка относно подновяване на договора за управление с управител 
на общинско търговско дружество с ограничена отговорност. 

14. Предложение относно отпускане на персонална пенсия. 
15. Предложение относно Откриване на процедури за учредяване право на 

пристрояване от 3 кв.м. върху поземлен имот 53535.501.2070 по кадастралната карта на гр. 
Омуртаг, общ. Омуртаг към същусвуващ гараж. 

16. Предложение относно гласуване на упълномощен представител на Общински 
съвет-Омуртаг на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР“ООД, гр. 
Омуртаг. 
 

Първа точка от дневния ред. 
 Преминаваме към т.1 от дневния ред – Предложение относно утвърждаване на 
корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг през 
2015 г.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 526 
 

Относно: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Омуртаг през 2015 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 122 , ал. 1 

и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Омуртаг; 
Утвърждава следните промени в разхода на бюджета и разчета за финансиране на 

капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2015 г., съгласно Приложение № 1. 
 

За – 24                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
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Приема се! 
 
 

Втора точка от дневния ред. - Предложение относно одобряване на ПУП-План за 
застрояване на ПИ №002023, землище на с. Илийно, Община Омуртаг.   
               

За – 23                         Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 527 
 

Относно: Одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ №002023, землище 
на с. Илийно, Община Омуртаг. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет 

– Омуртаг одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ № 002023, землище на с. Илийно, 
Община Омуртаг.  

 
За – 23                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Трета точка от дневния ред.  – Предложение относно одобряване на ПУП-

План за застрояване на ПИ № 007025, землище на с. Горно Новково, Община Омуртаг. 
Докладва  госпожа Айше Хасанова.  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 528 
 

Относно: Одобряване на ПУП-План за застрояване на ПИ №007025, землище 
на с. Горно Новково, Община Омуртаг. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет 

– Омуртаг одобрява ПУП-План за застрояване на ПИ № 007025, землище на с. Горно 
Новково, Община Омуртаг.  

 
 За – 23                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Четвърта точка от дневния ред. – Предложение относно учредяване право на 

строеж в полза на Община Омуртаг върху имоти, находящи се в землището на с.Изворово 
и в землището на с.Ястребино, общ.Антоново собственост на физически лица и държавата. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 529 
 

 Относно: Учредяване право на строеж в полза на Община Омуртаг върху 
имоти, находящи се в землището на с.Изворово и в землището на с.Ястребино,  
общ.Антоново, собственост на физически лица и държавата. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.2 от ЗОС и 

чл.11 от НРПУРОИ на ОбС – Омуртаг приема решение за придобиване на възмездно 
право на строеж върху следните имоти,: 

№ 024068 – собственост на н-ци на Борис Христов Димитров, в землището на 
с.Ястребино, общ.Антоново , с площ 9кв.м. 

№ 039003– собственост на Стамен Цеков Димитров, в землището на с.Изворово, с 
площ 6кв.м., за изграждане на шахти по трасето на обект «Допълнително водоснабдяване 
на гр.Омуртаг от язовир «Ястребино» - І –етап». 

ІІ. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.6 
от  ЗОС, приема решение за придобиване на безвъзмездно право на строеж върху следните 
имоти – частна държавна собственост: 

№ 000280 и № 045010 в землището на с.Изворово, № 022006 в землището на 
с.Ястребино, общ.Антоново, по 9кв.м.  и №000.374 – собственост на Държавата, с площ 9 
кв.м. в землището на с.Камбурово, за  изграждане на шахти по трасето на обект 
«Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от язовир «Ястребино» - І –етап». 

ІІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по изготвянето на оценка от лицензиран оценител за цената на 
правото на строеж, сключването на договорите за учредяване на право на строеж върху 
цитираните по-горе поземлени имоти със съответните собственици. 

 
За – 24                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Пета точка от дневния ред. - Предложение относно откриване на процедура на 

общински поземлени имоти, с начин на трайно ползване „Ниви“./с.Висок, с.Величка, 
с.Плъстина, с.Петрино, с.Звездица, с.Могилец, с.Горно Козарево/.  
            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 530 
 

 Относно: Откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти, 
с начин на трайно ползване „Ниви” 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.15 
от НУРЗОПФиНОПИПНМ на територията на Община Омуртаг открива процедура за 
продажба на общински  поземлени имоти, чрез търг по реда на НРПУРОИ, както следва:   

• Имот № 054002 Нива с площ 5.804дка, VІ,VІІІ категория, местност „Терасите” по 
плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има съставен АОС № 805/29.05.2015г. 

• Имот № 022006 Нива с площ 10.000дка, VІІІ категория, местност „Еселер” по 
плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има съставен АОС № 268/31.01.2013г. 
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• Имот 040156 Нива с площ 0.825дка, ІV категория, местност „Край село” по плана 
за земеразделяне на с.Величка, за имота има съставен АОС № 464/10.10.2014г. 

• Имот № 031025 Нива с площ 5.000дка, V категория, местност „Малюм” по плана 
за земеразделяне на с.Величка, за имота има съставен АОС № 529/27.10.2014г. 

• Имот 001215 Нива с площ 2.881дка, ІХ категория, местност „Дворни места” по 
плана за земеразделяне на с.Плъстина, за имота има съставен АОС № 801/29.05.2015г. 

• Имот 001217 Нива с площ 1.161дка, ІХ категория, местност „Дворни места” по 
плана за земеразделяне на с.Плъстина, за имота има съставен АОС № 803/29.05.2015г. 

• Имот 001218 Нива с площ 1.435дка, ІХ категория, местност „Дворни места” по 
плана за земеразделяне на с.Плъстина, за имота има съставен АОС № 802/29.05.2015г. 

•  Имот 032001 Нива с площ 3.374дка, VІІІ категория, местност „Чавдар” по плана 
за земеразделяне на с.Петрино, за имота има съставен АОС № 804/29.05.2015г. 

•  Имот 041052 Нива с площ 1.771дка, ІV категория, местност „Край село” по плана 
за земеразделяне на с.Звездица, за имота има съставен АОС № 652/18.03.2015г. 

•  Имот 000073 Нива с площ 10.453дка, VІІІ категория, местност „..............” по 
плана за земеразделяне на с.Горно Козарево, за имота има съставен АОС № 
270/31.01.2013г. 

•  Имот 010029 Нива с площ 1.911дка, ІV категория, местност „Юкару углу” по 
плана за земеразделяне на с.Могилец, за имота има съставен АОС № 358/10.04.2014г. 

•  Имот № 019093 – Нива с площ 1.499дка,  ІV, VІІІ  категория, местност „Икара 
аул” по плана за земеразделяне на с. Веренци, за имота има съставен АОС № 
572/08.12.2014г. 

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

 
За – 24                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Шеста точка от дневния ред.  – Предложение относно откриване на процедури 

за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо 
място с кад.№ 53535.501.3273 КККР на гр.Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 531 
 

Относно: Откриване на процедури за продажба на поземлен имот – частна 
общинска собственост, представляващ предаваемо място с кад.№ 53535.501.3273 
КККР на гр.Омуртаг, по реда на ЗУТ и ЗОС. 

 
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.№ 53535.501.3273 по КККР на гр.Омуртаг с площ 74кв.м. - 
частна общинска собственост, който се придава към имот 53535.501.518, находящ се в 
гр.Омуртаг, собственост на Хабибе Салимова Юмерова от гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. 

За общинският поземлен имот е съставен АОС № 800 от 27.05.2015г.. 



Протокол №67 от заседание на Общински съвет–Омуртаг, проведено на 18.06.2015г. 

 7 

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 – 23                         Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Седма точка от дневния ред. – Предложение относно приемане на пазарна оценка 

за продажба на общински поземлен имот, представляващ предаваемо място към имот, 
собственост на физическо лице. 
                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 532 
 

Относно:  Приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на физическо лице 

 
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 приема изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за 
стойността на поземлен имот с кад.№ 53535.501.3270 по КККР на гр.Омуртаг с площ 
75кв.м. – частна общинска собственост, в размер на 900лв./Деветстотин/ лева, без ДДС, 
представляващ предаваемо място към поземлен имот с кад.№ 53535.501.3177 по КККР на 
гр.Омуртаг, собственост на Рафет Исмаилов Исмаилов от гр.Омуртаг. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по издаване на заповед за определяне на купувач на предаваемо 
общинско място по реда на ЗУТ и ЗОС и сключване на договор за продажба на предаваемо 
място към цитирания по-горе имот, собственост на Рафет Исмаилов Исмаилов от 
гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.          

 
За – 21  Против – 3   Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Осма точка от дневния ред.  – Предложение относто приемане на пазарна оценка 

на общински поземлен имот, представляващ част от УПИ I, кв.47 по плана на с.Козма 
Презвитер, общ.Омуртаг, ликвидиране на собственост, чрез продажба. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 533 

 
  Относно: Приемане на пазарна оценка на общински поземлен имот, 

представляващ част от УПИ І, кв. 47 по плана на с.Козма Презвитер, общ.Омуртаг, 
ликвидиране на съсобственост, чрез продажба  
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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 за цена, изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, 
както следва: 

1. за продажба на общинската част от поземлен имот І, кв.47 по плана на с.Козма 
Презвитер, общ.Омуртаг с площ 4100кв.м., на съсобственика „Аллтранс” ООД , седалище 
гр.Омуртаг, общ.Омуртаг с представител Джефер Хасанов Ешрефов, в размер на 8200.00 
/Осем хиляди и двеста/ лева, без ДДС; 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по издаване на заповед за определяне на купувач и сключване на 
договор за продажба на общинската част от съсобствен имот І, кв.47 по плана на с.Козма 
Презвитер, общ.Омуртаг на съсобственика на цитирания имот, „Аллтранс” ООД 
гр.Омуртаг, общ.Омуртаг.       

 
За – 20  Против – 0  Въздържали се – 2 

 
Приема се! 

 
Девета точка от дневния ред.  – Предложение относно предоставяне на 

общински имот – публична общинска собственост Административна сграда – част от етаж 
III /южна част/ на сграда в ПИ с кад.№ 53535.501.448 по КККР на гр.Омуртаг/стар 
индификатор УПИ I, пл.№448 в кв. 56 по плана за регулация на гр.Омуртаг/ - помещения 
за канцеларии с обща площ 60 кв.м., находаща на пл.”Независимост”, гр.Омуртаг за 
безвъзмездно управление на Министерство на земеделието и храните, Областна Дирекция 
„Земеделие” Търговище, за административни нужди на Общинска служба „Земеделие”- 
Омуртаг. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 534 

 
Относно:  Предоставяне на общински имот – публична общинска собственост 

Административна сграда – част от етаж ІІІ /южна част/ на сграда в ПИ с кад.№ 
53535.501.448 по КККР на гр.Омуртаг /стар идентификатор УПИ І, пл.№ 448 в кв.56 по 
плана за регулация на гр.Омуртаг/– помещения за канцеларии с обща площ 60кв.м., 
находяща на пл.”Независимост”,  гр.Омуртаг за безвъзмездно управление на 
Министерство на земеделието и храните, Областна Дирекция „Земеделие” Търговище, за 
административни нужди на Общинска служба „Земеделие” Омуртаг.  

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.12, ал.3 от ЗОС и 

чл.17 от НРПУРОИ на ОбС-Омуртаг, предоставя безвъзмездно за управление част от 
общински имот – публична общинска собственост за административни нужди на 
Общинска служба „Земеделие” - Омуртаг, а именно – помещения с площ 60кв.м., 
представляващи част от третия етаж на Административна сграда/южна част/, находяща се 
в поземлен имот с кад. № 53535.501.448 по КККР на гр.Омуртаг, /стар идентификатор 
УПИ І, пл.№ 448 в кв.56/, административен адрес: пл.”Независимост, гр.Омуртаг. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед  и сключи 
Договор за безвъзмездно управление върху цитираната част от сградата - публична 
общинска собственост, посочена в т. І  от настоящето решение, находяща се на 
пл.»Независимост», гр.Омуртаг, кад. № 53535.501.448 по кадастралната карта на 
гр.Омуртаг, за който е съставен АОС № 7/14.02.1997г.  

 
За – 20  Против – 0  Въздържали се – 0 



Протокол №67 от заседание на Общински съвет–Омуртаг, проведено на 18.06.2015г. 

 9 

 
Приема се! 

 
 Десета точка от дневния ред.  – Предложение относно предложение за 

учредяване на безвъзмездно право на позване на Центъра за спешна медицинска помощ 
гр.Търговище, върху част от общински имот- включен в капитала на „Медицински център 
I – Омуртаг” ЕООД гр.Омуртаг, с обща площ 223,48 кв.м. – частна общинска собственост, 
12 помещения, находящи се в сграда 1 със застроена площ 1180 кв.м. Здравно заведение 
/Поликлиника и Болница/.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 535 
 

  Относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Центъра за спешна медицинска помощ гр.Търговище върху част от общински имот - 
включен в капитала на „Медицински център І – Омуртаг” ЕООД гр.Омуртаг, с обща площ 
223.48кв.м. – частна общинска собственост, 12 помещения, находящи се в сграда 1 със 
застроена площ 1180кв.м. Здравно заведение /Поликлиника и Болница/ 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 39, ал.4 от ЗОС 

възлага на Управителя на „Медицински център І –  Омуртаг” ЕООД гр.Омуртаг да сключи 
Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на Центъра за спешна медицинска 
помощ гр.Търговище върху част от имот – Здравно заведение, представляващ 12 
помещения с площ 223.48кв.м. , находящи се в ПИ с кад.№ 53535.200.283.1 по КККР на 
гр.Омуртаг.  

Срока на учреденото безвъзмездно право на ползване да бъде до съществуване на 
изградената структура на ЦСМП – Търговище, филиал за спешна медицинска помощ – 
Омуртаг, но не по-дълъг от 10 години. 

ІІ. ОбС – Омуртаг няма да променя собствеността и предназначението на 
цитирания в т.І от настоящето решение обект, за срока на учреденото безвъзмездно право 
на ползване. При промяна на законова и нормативна база в здравеопазването, учреденото 
безвъзмездно право на ползване се погасява и предоставения сграден фонд на ЦСМП – 
Търговище следва да бъде възстановен на «Медицински център І – Омуртаг» ЕООД  
гр.Омуртаг.  

ІІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг да предприеме 
съответните действия по изпълнението на настоящето решение. 

 
За – 21  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
 Единадесета точка от дневния ред.  - Предложение относно учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на 
Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, гр. Търговище за осъществяване на 
синдикална дейност в гр. Омуртаг.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 536 
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Относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот 

– частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” 
гр.Търговище за осъществяване на синдикална дейност в гр.Омуртаг. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.46 от КТ и чл. 39, ал.4 от 

ЗОС  дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Синдикален 
Регионален съюз на КТ „Подкрепа” гр.Търговище, представлявано от Васил Йорданов 
Николов – председател, със седалище и адрес на управление:  гр.Търговище, ул.”Христо 
Ботев” № 10, ет.5, ЕИК 125539024, върху следния недвижим имот – частна общинска 
собственост, а именно: Помещения с площ 47кв.м., находящи се на партерен етаж на 
жилищен блок в гр.Омуртаг, ул.”Генералска” № 20, в ПИ с кад. № 53535.501.1793 /стар 
идентификатор УПИ Х, кв.85 по плана за регулация на гр.Омуртаг/, при граници на 
помещенията: магазин на РПК „Космос” гр.Омуртаг, общински имот, представляващ 
помещения за клуб на ОСБСФС и апартамент от вход „Г”, съседи на ПИ, ул.”Генералска”, 
УПИ ІХ, УПИ от І до VІІІ и ул.”П.Берон” . 

ІІ. Имота се предоставя за срок от 5 години за осъществяване на синдикална дейност. 
За имота има съставен АОС № 457/17.08.2000г. 

ІІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да извърши всички 
последващи нормативно определени действия по издаване на Заповед за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване и сключване на договор. 

 
За – 21  Против – 0   Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Дванадесета точка от дневния ред.  - Предложение относно одобряване на 

допълнителни насъждения за сеч от ОбГТ за 2015 год. на Община Омуртаг.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 537 
 

Относно: Одобряване на допълнителни насъждения за сеч от ОбГТ за 2015 год. на 
Община Омуртаг. 

 
ОбС – Омуртаг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 1, 

т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на  дървесина и 
недървесни горски продукти, приема да се извърши сеч в предвидените отдели и подотели 
от ОбГТ – Община Омуртаг и в изпълнение на план – извлечение с изх. № 16/11.06.2015 г.: 
 

1. Землище с. Козма Презвитер – 226 дка 
• Отдел 312 „ж“ с площ от 108 дка – кад. Номер 106001; 
• Отдел 312 „л“ с площ от 118 дка – кад номер 106001 и 106002; 

 
Количеството дървесина да се определи след маркиране и сортиментиране съгласно 

действащата нормативна уредба.  
  

За – 17  Против – 2  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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 Тринадесета точка от дневния ред.  – Докладна записка относно подновяване на 
договора за управление с управител на общинско търговско дружество с ограничена 
отговорност.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 538 
 

Относно: Подновяване на договора за управление с управител на общинско 
търговско дружество с ограничена отговорност. 
 

Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл.147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, 
чл.21 от ЗМСМА и чл.35 във вр. с чл. 51, ал.2 от Наредбата 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 Реши: 
 І. ПОДНОВЯВА С ОЩЕ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА 
управление на Управителя на общинското търговско дружество "Общински пазари и 
тържища" ЕООД, гр. Омуртаг, считано от 09.07.2015 г. 
 ІІ. Общински съвет – Омуртаг възлага на Кмета да сключи договор за управление 
на ЕООД с Алберт Адалбертов Бутрев - Управител на "Общински пазари и тържища" 
ЕООД, гр. Омуртаг. 

 
За – 20  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
 Четиринадесета точка от дневния ред. - Предложение относно отпускане на 
персонална пенсия.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 539 
 

Относно: Отпускане на персонална пенсия. 
 
 Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване, чл. 7, ал. 2, т. 1, чл. 8, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
РЕШИ: 
 
 Предлага на Министерски съвет да отпусне персонална пенсия на децата на 
починалата Магдалена Атанасова Андонова: 

 
• Миглена Сергеева Асенова; 
• Светла Сергиеева Асенова; 
• Севдалина Сергеева Асенова 

 
За – 23  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Приема се! 
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 Петнадесета точка от дневния ред.  – Предложение относно Откриване на 
процедури за учредяване право на пристрояване от 3 кв.м. върху поземлен имот 
53535.501.2070 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг към същусвуващ 
гараж.  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 540 
 

Относно: Откриване на процедури за учредяване право на пристрояване от 
3кв.м. върху поземлен имот 53535.501.2070 по кадастралната карта на гр.Омуртаг, 
общ.Омуртаг към съществуващ гараж. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 38, ал.2 от ЗОС, 

чл.43, ал.2 от НРПУРОИ открива процедура за учредяване право на пристрояване: 
върху поземлен имот 53535.501.2070 по кадастралната карта на гр.Омуртаг, 

общ.Омуртаг към съществуващ Гараж с площ 18кв.м., за изграждане на склад от 3кв.м. на 
собственика на сградата – лицето Сергей Цветанов Димитров от гр.Омуртаг. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител и 
внасяне на същата за приемане на заседание на ОбС – Омуртаг. 

 
За – 22  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Шестнадесета точка от дневния ред.  – Предложение относно гласуване на 

упълномощен представител на Общински съвет-Омуртаг на заседание на Общото 
събрание на съдружниците на „ДЗСР“ООД, гр. Омуртаг.  

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 541 

 
Относно: Гласуване на упълномощен представител на Общински съвет-

Омуртаг на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР“ООД, гр. 
Омуртаг. 

 
Общински съвет – Омуртаг на основание чл. 21 ал. 1 т.8 ,т . 9 от ЗМСМА, 
І. Упълномощава представителя на Община Омуртаг  в Общото събрание на 

съдружниците  на  „ДЗСР”ООД,гр.Омуртаг, което ще се проведе на 06.07.2015 г. от 12,00 
часа в сграда на „ДЗСР”ООД, гр.Омуртаг на ул.”Генералска”№ 20 да гласува по 
представения дневен ред, както следва: 

1) По т.1 „Приемане на решение за заличаване на „ДЗСР-ОМУРТАГ“ ООД, ЕИК 
12551923”- да гласува „ЗА”. 

2) По т.2 „Освобождаване на ликвидатора от длъжност”- да гласува „ЗА”. 
3) Общински съвет Омуртаг упълномощава представителя на Община Омуртаг  в 

Общото събрание на съдружниците  на  „ДЗСР”ООД, гр.Омуртаг за въпроси възникнали 
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по време на заседанието на Общото събрание по т.3 от дневния ред на поканата да гласува 
по своя преценка. 

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

ІІІ. При липса на кворум на предстоящото общо събрание на съдружниците на 
„ДЗСР”ООД, гр.Омуртаг, което ще се проведе на 06.07.2015г. от 12.00 ч. Общински съвет 
– Омуртаг упълномощава Севджан Хюсеинова Салиева на следващо общо събрание със 
същия дневен ред да гласува по същия начин, както е упълномощена за 06.07.2015 г.   

 
За – 22  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Поради изчерпване на дневния ред, шестдесет и седмо редовно заседанието, бе 

закрито! 
 

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