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П Р О Т О К О Л  

 
№ 3 

 
16.12.2011 г. 

 
Днес, 16.12.2011 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе трето 

заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
На заседанието присъстваха 26 съветника от общо 29 съветника. 
На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг Неждет Шабан, 

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

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил 
Исмаил.  

 
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, 
свиквам трето заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
 
 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно избиране на заместник председатели на ОбС – 
Омуртаг. 

2. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2011 г. 

3. Докладна записка относно разпределение на резерва в държавни и местни 
дейности по бюджета на Община Омуртаг за 2011 г. 

4.  Предложение относно одобряване на санитарни сечи в планираните                                     
гори от ОбГФ за 2012 г. на Община Омуртаг. 

5. Предложение относно учредяване на сервитути за ограничаването на 
поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти. 

6. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински 
поземлени имоти за изграждане на подземно ел. проводно отклонение. 

7. Разни 
 

Д-р Метин Исмаил – При мен постъпи едно предложение. Аз предлагам то да 
влезе в дневния ред като седма точка, а точка ,, Разни ’’ да стане осма. Предложението 
е относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на преминаване 
и прокарване през общински имоти за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землищата на селата: Обител, Чернокапци, Горно Козарево, Красноселци и гр. Омуртаг 
подоробно описани в изготвени трасета за Присъединяване на обект „Централа за 
производство на ел.енергия от Фотоволтаични съоръжения”, находящ се в имот 015006 
в землището на с. Обител към съществуваща подстанция гр.Омуртаг. Имате думата за 
промяна и допълнение на дневния ред. Ако няма предложения да гласуваме моето 
предложение за 7 т. и евентуално т.8 да стане ,, Разни ’’. 
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За – 25                       Против – 0               Въздържали се – 0 

 
                     Приема се! 
 

Заседанието протече при следния 
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно избиране на заместник председатели на ОбС – 
Омуртаг. 

2. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2011 г. 

3. Докладна записка относно разпределение на резерва в държавни и местни 
дейности по бюджета на Община Омуртаг за 2011 г. 

4.  Предложение относно одобряване на санитарни сечи в планираните гори от 
ОбГФ за 2012 г. на Община Омуртаг. 

5. Предложение относно учредяване на сервитути за ограничаването на поземлени 
имоти, прилежащи към енергийните обекти. 

6. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински 
поземлени имоти за изграждане на подземно ел. проводно отклонение. 

7. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване 
право на преминаване и прокарване през общински имоти за изграждане на ел. 
проводно отклонение в землищата на селата: Обител, Чернокапци, Горно 
Козарево, Красноселци и гр.Омуртаг подробно описани в изготвени трасета за 
Присъединяване на обект „Централа за производство на ел.енергия от 
Фотоволтаични съоръжения”, находящ се в имот 015006 в землището на 
с.Обител към съществуваща подстанция гр. Омуртаг. 

8. Разни 
 
Първа точка от дневния ред 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№15 

 
Относно: Избиране на заместник председатели на ОбС – Омуртаг. 
 
           ОбС – Омуртаг, на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА , РЕШИ: 
Избира заместник председатели на ОбС – Омуртаг, както следва: 
 
1. Ердинч Алиев Алиев 
2. Ешреф Хасанов Ешрефов 
3. Владимир Георгиев Кънчев 
 

За – 23                  Против – 3                 Въздържали се – 0 
 

                   Приема се! 
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Втора точка от дневния ред 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                     №16 
   

ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Омуртаг през 2011 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. 
 Решението влиза в сила от 16.12.2011 година. 

 
За – 23             Против – 0                  Въздържали се – 1 

 
            Приема се! 
 

Трета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

              №17 
 

Относно:1. Разпределение на резерва в държавни и местни дейности по бюджета на 
Община Омуртаг за 2011 г. 

 

Общински съвет Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети , утвърждава промени по бюджета в  
държавни и местни дейности както следва: 

1.Разпределя резервния бюджетен кредит по параграфите на пълна бюджетна 
класификация във функциите, дейностите и звената финансирани от общинския 
бюджет  при спазване на приоритетите с Решение № 483 т.11.3 по Протокол № 55 от 
22.02.2011 г. на Общински съвет –Омуртаг. Разпределението е показано в Приложение 
№1 - общинска администрация и Приложение №2 - образование  и култура . 

 
 

За – 22                            Против – 0                  Въздържали се – 1 
  

                             Приема се! 
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Четвърта точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                             №18 
    
Относно: Одобряване на санитарни сечи в планираните гори от ОбГТ за 2012 

год. на Община Омуртаг във връзка представеното  План – извлечение  за промяна вида 
на сечта за одобрение на РДГ – Шумен . 
 

ОбС – Омуртаг на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 ал.2 
т.3 от Наредба за ползвания от горите Общинска собственост, приема да се извърши 
санитарна сеч в предвидените отдели и подотдели от ОбГТ,  разпределени както следва 
по площ, землища и кадастрални номера на имоти:  

 
1. Землище с . Зелена морава – 261 дка;  
- отдел 221 „ к ” с площ от 33 дка – кад. номер 000130 – санитарно гола; 
- отдел 223 „ е ” с площ от 105 дка – кад. номер 050014 – санитарна; 
- отдел 223 „ в ” с площ от 123 дка – кад. номер 050014 – санитарна; 
 
2. Землище с . Станец – 725 дка;  
- отдел 227 „ и ” с площ от 39 дка – кад. номер 041017 – санитарна; 
- отдел 225 „ а ” с площ от 39 дка – кад. номер 044001 – санитарна; 
- отдел 225 „ д ” с площ от 100 дка – кад. номер 046005 – санитарна; 
- отдел 227 „ е ” с площ от 93 дка – кад. номер 041017 – санитарна; 
- отдел 228 „ б ” с площ от 140 дка – кад. номер 041017 – санитарна; 
- отдел 228 „ д ” с площ от 45 дка – кад. номер 041017 – санитарна; 
- отдел 375 „ б1 ” с площ от 43 дка – кад. номер 043011 – санитарна; 
- отдел 375 „ в ” с площ от 138 дка – кад. номер 043011 – санитарна; 
- отдел 375 „ л ” с площ от 88 дка – кад. номер 043001 – санитарна;  
 

3. Землище с . Камбурово – 13 дка;  
- отдел 244 „ ж ” с площ от 13 дка – кад. номер 102031 – санитарна; 
 
4. Землище с . Илийно – 258 дка 
- отдел 245 „ ж ” с площ от 227 дка – кад. номер 245014 – санитарна; 
- отдел 245 „ ж1 ” с площ от 31 дка – кад. номер 245013 – санитарна; 
 
5. Землище с . Българаново – 271 дка 
- отдел 350 „ а ” с площ от 271 дка – кад. номер 052024 – санитарна; 
 

Обща площ от 1528 дка като количеството дървесина от нея да се определи след  маркиране и 
сортиментиране.   
 

За – 24                      Против – 0                Въздържали се – 0 
 

                      Приема се! 
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Пета точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

              №19 
 

Относно: Даване на съгласие за учредяване на сервитути за ограничаване в 
ползването на поземлени имоти общинска собственост, прилежащи към енергийните 
обекти / сервитут за въртящите се части на енергиен обект – вятърен генератор /, във 
връзка с инвестиционно намерение на “ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2” ООД за изграждане на 
ветроенергиен парк на територията на Община Омуртаг 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.64, ал.2, т.3 от ЗЕ, дава предварително съгласие 

за УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО за ограничаване в ползването на 
поземлени имоти /сервитут за въртящите се части на енергиен обект – вятърен 
генератор/, върху следните поземлени имоти общинска собственост: 

• общински имоти – имот № 000095 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с. Горно Козарево – засегната площ – 60,1 кв.м. и имот № 000116 – 
пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в землището на с. Горно Козарево – 
засегната площ – 477,4 кв.м. – посочените имоти ще бъдат засегнати от сервитута, 
необходим във връзка с изграждането и експлоатацията на ветрогенератора, който ще 
бъде изграден върху поземлен имот № 000117, находящ се в землището на с. Горно 
Козарвео, при граници и съседи: имоти №№ 000143, 000095; 

• общински имоти – имот № 000095 – пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с. Горно Козарево – засегната площ – 6,3 кв.м. и имот № 000116 – 
пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в землището на с.Горно Козарево – засегната 
площ – 40,3 кв.м. – посочените имоти ще бъдат засегнати от сервитута, необходим във 
връзка с изграждането и експлоатацията на ветрогенератора, който ще бъде изграден 
върху поземлен имот № 000118, находящ се в землището на с. Горно Козарвео, при 
граници и съседи: имоти №№ 000142, 000095; 

• общински имоти – имот № 222003 – нива на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с. Горно Козарево – засегната площ – 2,3 кв.м. и имот № 000111 – 
пасище, мера на общ.Омуртаг, находящ се в землището на с. Горно Козарево – 
засегната площ – 2,2 кв.м – посочените имоти ще бъдат засегнати от сервитута, 
необходим във връзка с изграждането и експлоатацията на ветрогенератора, който ще 
бъде изграден върху поземлен имот № 222004, находящ се в землището на с. Горно 
Козарвео, при граници и съседи: имоти №№ 222005, 000127; 

• общински имот № 000094 – полски път на общ.Омуртаг, находящ се в 
землището на с. Горно Козарево – засегната площ – 0,5 кв.м. – посоченият имот ще 
бъде засегнат от сервитута, необходим във връзка с изграждането и експлоатацията на 
ветрогенератора, който ще бъде изграден върху поземлен имот № 213004, находящ се в 
землището на с. Горно Козарвео, при граници и съседи: имоти №№ 213005, 000094; 
 

ІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да възложи 
изготвянето на оценките за учредяването на сервитути за ограничаване в ползването на 
поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти на лицензиран оценител на 
земеделски земи и да внесе същите за разглеждане на заседание на ОбС – Омуртаг.  
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III. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 

последващи по закон процедури по учредяване на сервитути за ограничаване в 
ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти в землището на с. 
Горно Козарево, общ. Омуртаг, съгласно ЗУТ и ЗЕ, като за целта следва да издаде 
съответните заповеди и сключи необходимия договор за учредяване на сервитутите.  

 
Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 

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

Шеста точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                             №20 
 

Относно: Учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти за 
изграждане на подземно ел.проводно отклонение в землищата на с. Обител, Горно 
Козарево, Красноселци и гр. Омуртаг подробно описани в Регистър на засегнатите 
имоти от трасетата и сервитутите на мрежите на техническата инфраструктура към 
План – схема на елементите на техническата инфраструктура към ПЗ на ПИ № 015006, 
масив 15, с. Обител, общ. Омуртаг:  
   

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС, 
чл.67, ал.1 ЗУТ и 192, ал.3,4 и 5, чл.193, ал.4 и ал.10 от ЗУТ, УЧРЕДЯВА ВЪЗМЕЗДНО 
ПРАВО НА преминаване и съответните сервитутни права върху следните общински 
поземлени имоти : 

 Част от имот – публична общинска собственост - Полски път № 55 с площ 12,35 
дка, Дължина на трасето – 305,6 линейни метра Площ с ограничено ползване 611,2 
кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Обител, общ. Омуртаг 

Част от имот – стопанисвано от общината – Пасище, мера № 013011 с площ 
59,283 дка VІІ кат., Дължина на трасето – 90,5 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 181 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Обител, общ. Омуртаг 

Част от имот – стопанисвано от общината – Пасище, мера № 012005 с площ 
24,848 дка VІІ кат., Дължина на трасето – 109,7 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 219,4 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Чернокапци, общ. Омуртаг 

Част от имот – публична общинска собственост - Полски път № 000007 с площ 
15,100 дка, Дължина на трасето – 224,4 линейни метра Площ с ограничено ползване 
448,8 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Чернокапци, общ. Омуртаг 

Част от имот – публична общинска собственост - Полски път № 000001 с площ 
9,693 дка, Дължина на трасето – 840,5 линейни метра Площ с ограничено ползване 1681 
кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Горно Козарево, общ. Омуртаг 

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000097 с 
площ 17,058 дка, Дължина на трасето – 1575 линейни метра Площ с ограничено 
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ползване 3150 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Горно Козарево, общ. 
Омуртаг 

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000043 с 
площ 5,496 дка, Дължина на трасето – 582,1 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 1164,2 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг 

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000103 с 
площ 17,355 дка, Дължина на трасето – 2773 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 5546 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг 

Част от имот – публична общинска собственост - Полски път № 240007 с площ 
6,272 дка, Дължина на трасето – 990 линейни метра Площ с ограничено ползване 1980 
кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Част от имот – публична общинска собственост - Полски път № 239078 с площ 
8,247 дка, Дължина на трасето – 1378,6 линейни метра Площ с ограничено ползване 
2757,2 кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Част от имот – частна общинска собственост – Пасище, мера № 000352 с площ 
2,733 дка VІІ кат., Дължина на трасето – 375,5 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 751 кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Част от имот – публична общинска собственост - Полски път №000289 с площ 
2,557 дка, Дължина на трасето – 364,9 линейни метра Площ с ограничено ползване 
729,8 кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Част от имот – второстепенна улица, вид собственост смесена - № 
53535.501.3027 – ІІІ зона на гр. Омуртаг с площ 38.442 дка, Дължина на трасето – 
1510.84 линейни метра Площ с ограничено ползване 3021,68 кв.м. за подземен кабел, в 
гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Част от имот – второстепенна улица, вид собственост смесена - № 
53535.501.3028 – ІІІ зона на гр. Омуртаг с площ 29,37 дка, Дължина на трасето – 
1584.62 линейни метра Площ с ограничено ползване 3095,50 кв.м. за подземен кабел, в 
гр. Омуртаг, общ. Омуртаг 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение 
от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – за изграждане на 
обект «Централа за производство на електрическа енергия от Фотоволтаични 
съоръжения» находящ се имот № 015006 в землището на с. Обител, общ. Омуртаг 

собственост на Община Омуртаг с учредено право на строеж на «Геосолар» 
ЕООД гр. Омуртаг. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи по закон процедури по учредяване на сервитутните права – правото на 
преминаване и прокарване на отклонение на ел.проводни мрежи в землищата на селата: 

С. Обител, с. Чернокапци, с. Красноселци, с. Горно Козарево, и гр. Омуртаг, 
общ. Омуртаг, съгласно ЗУТ и ЗЕ, като за целта следва да издаде съответните заповеди 
и сключи необходимия договор за учредяване на сервитутни права и право на 
преминаване и прокарване през общински поземлени имоти . 
 

Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 
 

За – 24   Против – 0  Въздържали се – 0 
 
                                               Приема се! 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                           №21 

 
Относно: Приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на 

преминаване и прокарване през общински имоти за изграждане на ел.проводно 
отклонение в землищата на селата: Обител, Чернокапци, Горно Козарево, Красноселци 
и гр. Омуртаг подробно описани в изготвени трасета за Присъединяване на обект 
„Централа за производство на ел.енергия от Фотоволтаични съоръжения”, находящ се в 
имот 015006 в землището на с. Обител към съществуваща подстанция гр. Омуртаг 

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

приема ИЗВЪРШЕНИТЕ пазарни оценки за стойността на УЧРЕДЕНОТО 
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА преминаване и съответните сервитутни права върху 
следните общински поземлени имоти : 

Полски път № 55 с площ 12,35 дка, Дължина на трасето – 305,6 линейни метра 
Площ с ограничено ползване 611,2 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Обител, 
общ. Омуртаг в размер на 488.96 лева.  

Пасище, мера № 013011 с площ 59,283 дка VІІ кат., Дължина на трасето – 90,5 
линейни метра Площ с ограничено ползване 181 кв.м. за подземен кабел, в землището 
на с. Обител, общ. Омуртаг в размер на 144.80 лева,  

Пасище, мера № 012005 с площ 24,848дка VІІкат., Дължина на трасето – 109,7 
линейни метра Площ с ограничено ползване 219,4кв.м. за подземен кабел, в землището 
на с.Чернокапци, общ.Омуртаг в размер на  175.52 лева.  

Полски път № 000007 с площ 15,100 дка, Дължина на трасето – 224,4 линейни 
метра Площ с ограничено ползване 448,8 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. 
Чернокапци, общ. Омуртаг в размер на 359.04 лева. 

Полски път № 000001 с площ 9,693 дка, Дължина на трасето – 840,5 линейни 
метра Площ с ограничено ползване 1681 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. 
Горно Козарево, общ. Омуртаг в размер на 1344.80 лева.  

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000097 с 
площ 17,058 дка, Дължина на трасето – 1575 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 3150 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Горно Козарево, общ. 
Омуртаг в размер на 2520.00 лева.  

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000043 с 
площ 5,496 дка, Дължина на трасето – 582,1 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 1164,2 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг 
в размер на 931.36 лева.  

Част от Друга пътна територия – публична общинска собственост № 000103 с 
площ 17,355 дка, Дължина на трасето – 2773 линейни метра Площ с ограничено 
ползване 5546 кв.м. за подземен кабел, в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг в 
размер на 4436.80 лева.  

Полски път № 240007 с площ 6,272 дка, Дължина на трасето – 990 линейни 
метра Площ с ограничено ползване 1980 кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. 
Омуртаг, общ. Омуртаг в размер на 1980.00 лева 
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Полски път № 239078 с площ 8,247 дка, Дължина на трасето – 1378,6 линейни 

метра Площ с ограничено ползване 2757,2 кв.м. за подземен кабел, в землището на гр. 
Омуртаг, общ. Омуртаг в размер на 2757.20 лева 

Пасище, мера № 000352 с площ 2,733дка VІІкат., Дължина на трасето – 375,5 
линейни метра Площ с ограничено ползване 751 кв.м. за подземен кабел, в землището 
на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг в размер на 751.00 лева 

Полски път №000289 с площ 2,557 дка, Дължина на трасето – 364,9 линейни 
метра Площ с ограничено ползване 729,8 кв.м. за подземен кабел, в землището на 
гр.Омуртаг, общ.Омуртаг в размер на 729.80 лева 

Част от второстепенна улица, вид собственост смесена - № 53535.501.3027 – ІІІ 
зона на гр.Омуртаг с площ 38.442 дка, Дължина на трасето – 1510.84 линейни метра 
Площ с ограничено ползване 3021,68 кв.м.. за подземен кабел, в гр.Омуртаг, 
общ.Омуртаг в размер на 4532.52 лева 

Част от второстепенна улица, вид собственост смесена - № 53535.501.3028 – ІІІ 
зона на гр. Омуртаг с площ 29,37 дка, Дължина на трасето – 1584.62 линейни метра 
Площ с ограничено ползване 3095,50 кв.м. за подземен кабел, в гр. Омуртаг, общ. 
Омуртаг в размер на 4643.25 лева 

 
Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение от 
общите мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура– за изграждане на ел.захранване 
на обект «Централа за производство на ел.енергия от Фотоволтаични съоръжения» 
находящ се в поземлен имот 015006 в землището на с. Обител съгласно одобрени 
трасета в землищата на селата Обител, Чернокапци, Горно Козарево, Красноселци и 
гр.Омуртаг 
на инвеститора „Геосолар” ЕООД гр. Омуртаг. 

 
ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед за 

учредяване на съответните ограничении вещни права и сключи необходимия договор. 
 
Настоящето Решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 
За – 25   Против – 0  Въздържали се – 0 

 
                                               Приема се! 

 
 
 

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

 
 
 


