
Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Омуртаг, проведено на 24.02.2012 г. 
 

П Р О Т О К О Л  
 

№ 7 
 

24.02.2012 г. 
 

Днес, 24.02.012 г. от 13:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе седмо 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Зам. председателя на ОбС – Омуртаг Владимир 

Георгиев Кънчев. 
На заседанието присъстваха още –Секретаря на Община Омуртаг – Рембие 

Ереджебова, д-р Павлина Павлова, д-р Любомир Христов и служители от общинска 
администрация.  

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
 

Владимир Георгиев Кънчев - 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 
седмо извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОВЪРДРАФТ 
ОТ “МБАЛ-ОМУРТАГ”ЕАД, ГР.ОМУРТАГ. 
 

Владимир Георгиев Кънчев – Който е съгласен с така предложения дневен ред 
моля да гласува.  
 

За – 24   Против – 0  Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОВЪРДРАФТ ОТ 
“МБАЛ-ОМУРТАГ”ЕАД, ГР.ОМУРТАГ. 
 
Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                             №40 
ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОВЪРДРАФТ ОТ “МБАЛ-
ОМУРТАГ”ЕАД, ГР.ОМУРТАГ 
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І. Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с 
ал.1, т.23 на същия член, чл.221, т.11 от ТЗ и чл.35 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 РАЗРЕШАВА на “МБАЛ-ОМУРТАГ”ЕАД, гр.Омуртаг да ползва 
Овърдрафт на стойност 80 000 лв. 

ІІ.Настоящото решение да влезе в сила от деня на приемането му. 

 

 

 

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