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  П Р О Т О К О Л 
 

№ 38 
 

  11.12.2013 г. 
 

  Днес, 11.12.2013 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе тридесет и осмо редовно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 23 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от Зам. Председателя на ОбС – Владимир Кънчев. 
 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 тридесет и осмо 
/редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията 
на Община Омуртаг.    
 2. Одобряване на ПУП-Парцеларен план „Водопроводно отклонение и електропровод за инсталация 
за производство на ел.енергия от биомаса в ПИ № 121.192.7, стопански двор в землището на с. Врани кон, 
Община Омуртаг”. 
 3. Одобряване на сечи от ОбГТ за 2014 г. на Община Омуртаг. 
 4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот на собственика на изградена върху имота сграда. /Къймет Ш. Мустафа и Мустафа Ш. Мустафа гр. 
Омуртаг/  
 5. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на право на пристрояване с 
площ 40.00 кв.м., към съществуваща сграда – два гаража. /Мустафа Ибрямов Османов гр. Омуртаг / 
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлени имоти, 
отредени за жилищно строителство. /с.Могилец, с.Царевци, с.Птичево, с.Паничино, с.Чернокапци/  
 7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – 
отредени за жилищно строителство. /с.Церовище, с.Змейно, с.Г.Църквище/  
 8. Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване върху 
имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. 
/ЕТ „ ЕСАШ - Емине Еюбова’’/ 
 9. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на съсобственост върху сграда и 
продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по 
реда на ЗОС./с. Висок/  
 10. Предложение относно учредяване на право на строеж на гараж върху поземлен имот № 
53535.501.49 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено право на 
строеж на жилищна сграда на Албена Миткова Стефанова. 
 11. Предложение относно промяна в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем 
на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип по реда на чл.56, ал.2 от 
ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община 
Омуртаг.   
 12. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. П. Хитово, с. Обител, с. 
Змейно, с. Д. Новково, с.Птичево, гр.Омуртаг, с. Камбурово, с. Красноселци, с. Станец/  
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 13. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. Д. Козарево, с. Пр. Козма, с. 
З. Морава, с. Станец, с. Илийно/ 
 14. Разни 
 

Владимир Кънчев – Имате ли предложения и допълнения към дневния ред.  
Ердинч Алиев – Председател на ПК по "Местно самоуправление, нормативна уредба и 

евроинтеграция".  Предлагам първа точка да отпадне понеже става въпрос за данъци, да се доразгледа. 
Постъпи едно предложение свързано с Дружеството по заетост в Общинския съвет, предлагам то да стане 
първа точка. Предложението е от  д-р Метин Исмаил, относно гласуване на упълномощен представител на 
Общински съвет – Омуртаг на заседание на общото събрание на съдружниците на ,,ДЗСР” ООД гр. 
Омуртаг. Първо точка да отпадне и на нейно място да влезе тази точка. Благодаря за вниманието.  

Владимир Кънчев – Други предложения, мнения, съображения по дневния ред, има ли? 
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен първа точка от предложеният ни дневния ред да отпадне, 
моля да гласува 

 

За – 21                        Против – 0            Въздържали се – 0 
            Приема се! 
 

Който е съгласен да включим като първа точка Докладната записка на председателя на Общински 
съвет – д-р Метин Исмаил относно Дружеството по заетост, моля да гласува  

 

За – 21                        Против – 0            Въздържали се – 0 
            Приема се! 

 

Да гласуваме целият дневен ред, който е съгласен с така направените промени, моля да гласува  
 

За – 21                        Против – 0            Въздържали се – 0 
            Приема се! 

 

Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно гласуване на упълномощен представител на Общински съвет – 
Омуртаг на заседание на общото събрание на съдружниците на ,,ДЗСР” ООД гр. Омуртаг. 
 2. Одобряване на ПУП-Парцеларен план „Водопроводно отклонение и електропровод за инсталация 
за производство на ел.енергия от биомаса в ПИ № 121.192.7, стопански двор в землището на с. Врани кон, 
Община Омуртаг”. 
 3. Одобряване на сечи от ОбГТ за 2014 г. на Община Омуртаг. 
 4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот на собственика на изградена върху имота сграда. /Къймет Ш. Мустафа и Мустафа Ш. Мустафа гр. 
Омуртаг/  
 5. Предложение относно приемане на пазарна оценка за стойността на право на пристрояване с 
площ 40.00 кв.м., към съществуваща сграда – два гаража. /Мустафа Ибрямов Османов гр. Омуртаг / 
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлени имоти, 
отредени за жилищно строителство. /с.Могилец, с.Царевци, с.Птичево, с.Паничино, с.Чернокапци/  
 7. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – 
отредени за жилищно строителство. /с.Церовище, с.Змейно, с.Г.Църквище/  
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 8. Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване върху 
имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. 
/ЕТ „ ЕСАШ - Емине Еюбова’’/ 
 9. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на съсобственост върху сграда и 
продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по 
реда на ЗОС./с. Висок/  
 10. Предложение относно учредяване на право на строеж на гараж върху поземлен имот № 
53535.501.49 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено право на 
строеж на жилищна сграда на Албена Миткова Стефанова. 
 11. Предложение относно промяна в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем 
на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип по реда на чл.56, ал.2 от 
ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община 
Омуртаг.   
 12. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. П. Хитово, с. Обител, с. 
Змейно, с. Д. Новково, с.Птичево, гр.Омуртаг, с. Камбурово, с. Красноселци, с. Станец/  
 13. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. Д. Козарево, с. Пр. Козма, с. 
З. Морава, с. Станец, с. Илийно/ 
 14. Разни 
 

Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 287 

 

Относно: Гласуване на упълномощен представител на Общински съвет – Омуртаг на 
заседание на общото събрание на съдружниците на ,,ДЗСР” ООД гр. Омуртаг. 

1. Общински съвет Омуртаг упълномощава представителя на Община Омуртаг в Общото 
събрание на съдружниците на „ДЗСР” ООД, гр.Омуртаг, което ще се проведе на 21.12.2013 
от 10.00 часа в административната сграда на „ДЗСР” ООД, гр.Омуртаг на 
ул.”Генералска”№ 20 да гласува по представения дневен ред, както следва: 

1) По т.1 „прекратяване дейността на „ДЗСР” ООД, гр.Омуртаг” чрез ликвидация и 
определяне срок за ликвидация”- да гласува „ЗА”. 

2) По т.2 „Освобождаване на Управителя от длъжност и отговорност”- да гласува „ЗА”. 
3) По т.3 „Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му”- Упълномощения 

представител на Община Омуртаг в Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР” 
ООД, гр.Омуртаг в зависимост от постъпилите предложения да гласува по своя 
преценка. 

4) Общински съвет Омуртаг упълномощава представителя на Община Омуртаг  в 
Общото събрание на съдружниците на „ДЗСР”ООД, гр.Омуртаг за въпроси 
възникнали по време на заседанието на Общото събрание по т.4 от дневния ред на 
поканата да гласува по своя преценка 

2. 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. 
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Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил      - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов      - за 
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      - отсъства 
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      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
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      - отсъства 
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! 
 

Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 288 

 

Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план „Водопроводно отклонение и 
електропровод за инсталация за производство на ел.енергия от биомаса в ПИ № 121.192.7, 
стопански двор в землището на с. Врани кон, Община Омуртаг” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Омуртаг 
одобрява ПУП-Парцеларен план „Водопроводно отклонение и електропровод за инсталация на 
производство на ел.енергия от биомаса в ПИ № 121.192.7, стопански двор в землището на с. Врани 
кон, Община Омуртаг”. 
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Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил      - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов      - за 
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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - против 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 21                                       Против – 1                      Въздържали се – 1 
 

                                                             Приема се! 
 

Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 289 

 

Относно: Одобряване на сечи от ОбГТ за 2014 г. на Община Омуртаг 
 

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 сеч в предвиденият 
отдел и подотдел от ОбГТ:  

 

1. Землище с.Царевци–  274 дка.  
- отдел 242 „р” с площ от 19 дка. – кад. номер 032001 – възобновителна сеч-акт № 1343; 
- отдел 243 „ж” с площ от 107 дка. - кад. номер 032001 – възобновителна сеч-акт № 1343; 
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- отдел 243 „п” с площ от 35 дка. - кад. номер 032001 – възобновителна сеч-акт № 1343; 
- отдел 243 „к” с площ от 113 дка. - кад. номер 032001 – възобновителна сеч-акт № 1343; 

 

2. Землище с.Красноселци -  213 дка.   
- отдел 336 „б” с площ от 45 дка. – кад. номер 318010 – възобновителна сеч-акт № 1396; 
- отдел 336 „б2” с площ от 42 дка. – кад. номер 317012 – възобновителна сеч-акт № 1395; 
- отдел 336 „б3” с площ от 41 дка. – кад. номер 316013 – възобновителна сеч-акт № 1394; 
- отдел 336 „д” с площ от 28 дка. – кад. номер 319006 – възобновителна сеч-акт № 1397; 
- отдел 336 „ж” с площ от 57 дка. – кад. номер 316013 – възобновителна сеч-акт № 1394; 

 

  3. Землище с.Илийно - 255 дка. 
  - отдел 245 „ж” с площ от 224 дка. – кад. номер 245014 – възобновителна сеч-акт № 1378; 
  - отдел 245 „ж1” с площ от 31 дка. – кад. номер 245013 – възобновителна сеч-акт № 1377; 
 

Количеството дървесина от нея да се определи след  маркиране и сортиментиране съгласно 
действащата нормативна уредба.   

 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - въздържал се 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - въздържал се 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 19                                      Против – 0                      Въздържали се – 3 
 

                                                             Приема се! 
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Четвърта точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 290 

 

Относно: Приемане на изготвена пазарна оценка за продажба на общински поземлен имот 
на собственика на изградена върху имота сграда. /Къймет Ш. Мустафа и Мустафа Ш. Мустафа 
гр. Омуртаг/. 

 

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 пазарна оценка за стойността на застроен общински поземлен имот, 
представляващ УПИ с Кад. № 53535.501.1000 с площ 334кв.м. по КККР на гр.Омуртаг в размер на 
2000.00 /Две хиляди/ лева, без ДДС.  

 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на прилежащ терен към 
сграда на съсобственника на изградената сграда върху цитирания по-горе поземлен имот – Къймет 
Шемседин Мустафа и Мустафа Шемседин Мустафа от гр.Омуртаг. 

 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
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      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - отсъства 
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За – 20                                       Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                             Приема се! 
 

Пета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 291 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за стойността на право на пристрояване с площ 40.00 
кв.м., към съществуваща сграда – два гаража. /Мустафа Ибрямов Османов гр. Омуртаг/ 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.41, ал.2 
от НРПУРОИ определя за цена, изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител, в размер на 
600.00 /Шестотин / лева, без ДДС за учредяване право на пристрояване с площ 40.00кв.м. върху 
общински поземлен имот с кад. № 53535.501.1789 по кадастралната карта на гр.Омуртаг /стар 
идентификатор УПИ І, кв.103/, на собственика на законно построената върху цитирания имот 
сграда / два гаража/ лицето – Мустафа Ибрямов Османов от гр.Омуртаг. 
 ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по издаване на заповед за определяне на приобретател на правото на пристрояване и 
сключване на договор за учредяване на право на пристрояване, сграда, собственост на Мустафа 
Ибрямов Османов от гр.Омуртаг.    
 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - против 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - отсъства 
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27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - отсъства                

За – 17                                       Против – 1                      Въздържали се – 0 
 

                                                             Приема се! 
 

Шеста точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 292 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлени имоти, 
отредени за жилищно строителство. /с.Могилец, с.Царевци, с.Птичево, с.Паничино, с.Чернокапци/ 
 

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 първоначални тръжни цени на поземлени имоти с открита процедура за 
продажба, в размер, както следва: 

1. 3360.00 /Три хиляди триста и шестдесет/ лева, без ДДС за УПИ ІХ, кв.10 по плана на 
с.Могилец с площ 1200 кв.м.– АОС № 253/20.07.2012год. 

2. 3360.00 /Три хиляди триста и шестдесет/ лева, без ДДС за УПИ ІХ, кв.9 по плана на с.Царевци 
с площ 1200кв.м.– АОС № 87/31.10.2008 год.  

3. 2490.00 /Две хиляди четиристотин и деветдесет/ лева, без ДДС за УПИ ХVІІ-22, кв.3 по плана 
на с.Птичево с площ 890 кв.м.– АОС № 93/30.03.2001 г. 

4. 2520.00 /Две хиляди петстотин и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ Х, кв.11 по плана на 
с.Паничино с площ 800 кв.м.– АОС № 304/24.06.2013 год.  

5. 2600.00 /Две хиляди и шестотин/ лева, без ДДС за УПИ Х,кв.18 по плана на с.Чернокапци с 
площ 920 кв.м.– АОС №303/24.06.2013год.  

6. 2520.00 /Две хиляди петстотин и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ ХХІІ,кв.3 по плана на 
с.Птичево с площ 900 кв.м.– АОС № 700/30.03.2001 год. 

7. 2520.00 /Две хиляди петстотин и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ ХХІІІ,кв.3 по плана на 
с.Птичево с площ 900 кв.м.–АОС № 697/30.03.2001 год.  

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по издаване на заповед за провеждане на търг и определяне на спечелилите търга и 
сключване на договорите за продажба по реда на ЗОС. 
 

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      - за 
11) Ердинч Алиев Алиев       - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил      - за 
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13) Мехмед Сабри Есад       - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов      - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - за 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - отсъства                

За – 19                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                            Приема се! 
 

Седма точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 293 

 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински поземлени имоти – отредени за 
жилищно строителство. /с.Церовище, с.Змейно, с.Г.Църквище/ 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.1 от ЗОС, открива 
процедура за продажба на общински  поземлени имоти, чрез търг по реда на Глава седма от 
НРПУРОИ, както следва:   
1.УПИ VІ, кв.53 по плана на с.Церовище с площ 900кв.м.– АОС№ 325/28.10.2013год. 
2. УПИ ІХ-19, кв.7 по плана на с.Змейно с площ 1680кв.м.– АОС № 304/14.11.1997год.  
3. УПИ І, кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 760кв.м.– АОС № 313/29.07.2013 г. 
4. УПИ ІІ, кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 690кв.м.– АОС № 314/29.07.2013 г. 
5. УПИ ІІІ, кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 800кв.м.– АОС № 315/29.07.2013 г. 
6. УПИ ІV, кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 740кв.м.– АОС № 316/29.07.2013 г. 
7. УПИ ХІІІ,кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 770кв.м.– АОС № 320/29.07.2013 г. 
8. УПИ ХІV,кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 990кв.м.– АОС № 317/29.07.2013 г. 
9.УПИ ХV,кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 1060кв.м.–АОС № 318/29.07.2013 г..  
9. УПИ ХVІ, кв.25 по плана на с.Г.Църквище с площ 920кв.м.– АОС № 319/29.07.2013 

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 и внасяне на същите за разглеждане на следващо 
заседание на ОбС - Омуртаг.  

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил      - отсъства 
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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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - за 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
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! 
 
Осма точка 

Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване 
върху имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда 
по реда на ЗОС. /ЕТ „ЕСАШ - Емине Еюбова’’/ 

 

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      - против 
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11) Ердинч Алиев Алиев       - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил      - въздържал се 
13) Мехмед Сабри Есад       - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов      - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова   - въздържал се 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - въздържал се 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - против 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - против                

За – 13                                     Против – 3                      Въздържали се – 4 
 

                                                     Не се приема! 
 
Девета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 294 

 

Относно: Откриване на процедура за прекратяване на съсобственост върху сграда и 
продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея 
сграда по реда на ЗОС./с. Висок/ 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 35, ал.3 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, и чл. 47 и чл.54 от 
НРПУРОИ открива процедура за прекратява съсобственоста върху сграда и продажба на 
общински поземлен имот, както следва: 

Чрез продажба на общинската част от сградата с площ 18.30кв.м. представляваща стая за 
пълномощничество на съсобственика – лицето Нуртен Мехмедова Халилова и част от ПИ ХІІ, с 
площ 560кв.м., в квартал 10 по плана на с.Висок, общ.Омуртаг  на собственика на изградената 
върху имота сграда - Нуртен Мехмедова Халилова.  

Частта от поземления имот – частна общинска собственост, определена за продажба на 
съсобственика, представлява 39/56 /тридесет и девет петдесет и шести/ идеални части от ПИ ХІІ, с 
площ 560кв.м., в кв.10 по плана на с.Висок, общ.Омуртаг. 

 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител за цитирания по т.І от 
настоящето решение имот и внасяне на оценката за приемане на заседание на ОбС – Омуртаг. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил      - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов      - отсъства 
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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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
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! 
 
Десета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 295 

 

Относно: Учредяване на право на строеж на гараж върху поземлен имот № 53535.501.49 по 
кадастралната карта на гр. Омуртаг, собственост на Община Омуртаг с учредено право на строеж 
на жилищна сграда на Албена Миткова Стефанова. 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4 от ЗОС и чл.41 от 
НРПУРОИ открива процедура за учредяване право на строеж на гараж с площ  54кв.м. и право на 
строеж за подпорна стена с площ 23кв.м., върху общински поземлен имот – частна общинска 
собственост с кад.№ 53535.501.49 по кадастралната карта на град Омуртаг на собственика на 
построената върху имота жилищна сграда Албена Миткова Стефанова. За имота има съставен 
АОС № 309 от 29.07.2013г.  
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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. 

 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - отсъства 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 19                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                            Приема се! 
 
Единадесета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 296 

 

Относно: Промяна в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения от павилионен тип по реда на чл.56, 
ал.2 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на 
територията на община Омуртаг. 
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1.ОбС-Омуртаг на основание §7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОС и 
чл.64, ал.3 от НРПУРОИ приема допълнение на определените базисни цени за отдаване под наем 
на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ и 
НРУППС на територията на община Омуртаг считано от 01.11.2013 г., както следва: 

Към тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински терени за 
поставяне на преместваеми съоръжения по реда на чл.56, ал.2  от ЗУТ и НРУППС на територията 
на община Омуртаг, се създава нова точка 9. „За терени, на които са поставени кафемашини и 
други подобни автомати със съответно разрешение за поставяне наемната цена е в размер на 25лв. 
месечно на кв.м. за всички зони.”    

 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - отсъства 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 19                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                            Приема се! 
 
Дванадесета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 297 
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 Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. П. Хитово, с. 
Обител, с. Змейно, с. Д. Новково, с.Птичево, гр.Омуртаг, с. Камбурово, с. Красноселци, с. 
Станец/ 
 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и чл.5, ал. 1 и чл.9 от 
Наредба за търговете и конкурсите Общински съвет - Омуртаг реши: 

Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и 
обявява търгове с явно наддаване на следните общински нежилищни имоти, невключени в 
имуществото на общински търговски дружества: 

1. УПИ ІV, кв.14, с.Панайот Хитово за “Търговия и общ.хранене” – незастроен с площ 
2000кв.м., за имота има съставен АОС № 447/05.07.2000г., с начална тръжна цена 5600.00 /пет 
хиляди и шестотин /лв., без ДДС. 

2. УПИ VІ-104,кв.14 по плана на с.Обител,с площ 1060кв.м., за имота има съставен АОС № 
111/09.05.1997г., с нач. тръжна цена 3000.00 /три хиляди / лв., без ДДС. 

3.”Бивша Общ. Баня” с.Обител, представляващ застроено дворно място с площ 665кв.м. пл. 
№ 115, в кв.16 по плана на с.Обител с построена в същото едноетажна сграда с площ 135кв.м., 
АОС № 3/05.06.1995год., с начална тръжна цена 3000.00 /три хиляди /лв., без ДДС. 

4. УПИ V-163, квартал 22 по плана на с.Змейно, община Омуртаг, с площ 6300 кв.м., заедно с 
построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв.м., построена през 1968 
год., МС с площ 16кв.м. и ПС – 18кв.м., за имота има съставен АОС № 44/04.03.1997 год. с 
начална тръжна цена 18500.00 /Осемнадесет хиляди и петстотин / лева, без ДДС.  

5. УПИ ХІІ, кв.15, по плана на с.Обител, община Омуртаг с площ 770 кв.м., отреден за 
„Млекопункт”, за имота има съставен АОС № 12 от 17.04.2006 год., с начална тръжна цена 
2150.00/Две хиляди сто и петдесет/ лв., без ДДС.  

6. УПИ І, кв.11 по плана на с.Долно Новково, с площ 6290 кв.м., и построената в него 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 305 кв.м., представляващ „Бивше училище”, за 
имота има съставен АОС № 90/19.03.2009 год., с начална тръжна цена 20 000/Двадесет хиляди/ 
лева, без ДДС.   

7. Обект „Бивше училище”, УПИ І-24, кв.15 по плана на с.Птичево, общ. Омуртаг с площ 
8000 кв.м. и построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 190 кв.м., за имота 
има съставен АОС № 257/06.08.1997 год. с начална тръжна цена 20 000/Двадесет хиляди/ лв., без 
ДДС.  

8. Поземлен имот с площ 1025 кв.м., отреден за „Търговия и обществено  обслужване”, с 
идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр.Омуртаг /стар идентификатор кв.95, парцел І/, за 
имота има съставен АОС № 158/29.07.2010 год. с начална тръжна цена в размер 10 000.00 /Десет 
хиляди/ лева, без ДДС. 

9. УПИ ХІІ, кв.33 „а” по плана на с.Камбурово, общ. Омуртаг с площ 808 кв.м., отреден за 
„Търговия и обществено обслужване”, за имота има съставен АОС № 137/01.07.2010 год. с нач. 
тръжна цена  в размер на 3000.00/Три хиляди/ лева, без ДДС;  

10.УПИ ХІІІ, кв.33 „а” по плана на с.Камбурово , общ. Омуртаг, с площ 834 кв.м., отреден за 
„Търговия и общ.обслужване”, за имота има съставен АОС № 138/ 01.07.2010 год. с нач.тръжна 
цена  в размер 3200.00/Три хиляди и двеста/ лв., без ДДС.  

11. УПИ І, в кв.10 по плана на с.Красноселци с площ 1800кв.м., отреден за „Читалище”, за 
имота съставен АОС № 1097/10.02.2003г. с начална тръжна цена  в размер на 4000.00/Четири 
хиляди/ лева, без ДДС.  

12. УПИ VІІ в кв.11 с площ 2100кв.м. по плана на с.Станец, с построената в него едноетажна 
паянтова сграда „Бивше училище”, със застроена площ 78кв.м., състояща се от две стаи и коридор, 
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за имота има съставен АОС № 1080/02.12.2002г. с начална тръжна цена  в размер на 5000.00/Пет 
хиляди и двеста/ лева, без ДДС.  

13. УПИ І, Незастроен с площ 4300кв.м., в кв.11 по плана на с.Станец, за имота има съставен 
АОС № 243/09.05.2012г. с начална тръжна цена в размер на 7000.00/Седем хиляди / лева, без ДДС.  

Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, депозитите се внасят в 
касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търговете.  

Стъпка на наддаване е 10 на сто от началната тръжна цена на съответните обекти. 
Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в 

съответните информационните меморандуми и тръжни условия.  
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до10.00 часа на 20-тия ден от 

датата на обнародване на решението в „Държавен вестник. 
Търговете ще се проведат на двадесетия ден от датата на обнародване в “Държавен вестник” от 
14.00 часа в залата на Общ.администрация-Омуртаг, ул.”Ал.Стамболийски” № 2а, гр.Омуртаг, а 
повторните търгове се провеждат на петнадесетия ден след датата на първите търгове, на същото 
място и час, при същите условия.  

Таксите за тръжна документация са в размер на 50лева за всеки един обект, платими в касата 
на общината, до 16.00часа на деня предхождащ датата на провеждане на търга, тръжните 
документи се получават от отдел”ОСПК”, стая № 27 на общинска администрация гр.Омуртаг 
срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа. 

 Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след 
закупуване на тръжна документация. 

ІІ. ОбС – Омуртаг на основание чл.9 от Наредбата за търгове и конкурсите утвърждава 
тръжна документация съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия, АОС, скица и 
проекто-договор за продажба.  

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Омуртаг организацията и провеждането на търговете, 
определяне на спечелилите и сключването на приватизационните договори. 

ІV. ОбС – Омуртаг на основание чл.31, ал.3 от ЗПСК Възлага на Председателя на ОбС да 
предприеме действия по обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, а 
обнародването в два централни ежедневника да се извърши от Кмета на общината. 

 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - отсъства 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
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18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 19                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                            Приема се! 
 
Тринадесета точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 298 

 

Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 
меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с. Д. Козарево, с. Пр. 
Козма, с. З. Морава, с. Станец, с. Илийно/ 

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и чл.5, ал. 1 и чл.9 от 
Наредба за търговете и конкурсите Общински съвет - Омуртаг реши: 

Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и 
обявява търгове с явно наддаване на следните общински нежилищни имоти, невключени в 
имуществото на общински търговски дружества: 

1. УПИ VІІІ – 98, в кв. 9 по плана на с.Долно Козарево, общ.Омуртаг с площ от 1200 кв.м., с 
построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 80 кв.м., за имота има съставен 
АОС № 28/25.02.1997 год. с начална тръжна цена в размер на 5600.00 / Пет хиляди и шестотин / 
лева, без ДДС 

2. УПИ ІХ – 122 в кв.18, по плана на с.Презвитер  Козма с площ 900 кв.м. и построената в 
него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 70 кв.м., състояща от три стаи и коридор, 
и ПС със застроена площ 6кв.м., за имота има съставен АОС № 46/04.03.1997 год. с начална 
тръжна цена в размер на 5600.00 / Пет хиляди и шестотин / лева, без ДДС 

3. УПИ ІІ, кв.11 по плана на с.Зелена Морава с площ от 1530 кв.м., отреден за „Ветеринарна 
служба”, за имота има съставен АОС № 1461/05.05.2005 год. с начална тръжна цена в размер на 
6100.00 / Шест хиляди и сто / лева, без ДДС 

4. УПИ V, в кв.11 по плана на с.Станец , отреден за обществени нужди, с площ 1292 кв.м. и 
построените в него: Паянтова сграда със застроена площ 44,70 кв.м. и тоалетни с площ 3,30 кв.м. – 
„Бивша Здравна служба”, за имота има съставен АОС № 467/04.12.2000 год. с начална тръжна 
цена в размер на 3650.00 /Три хиляди шестотин и петдесет/ лева, без ДДС 

5. УПИ ІІ-142, в кв. 18 по плана на с. Илийно с площ 9950 кв.м., с построената в него 
двуетажна масивна сграда със застроена площ 495 кв.м., паянтова сграда с площ 27 кв.м., 
едноетажна масивна сграда с площ 32 кв.м., масивна сграда с площ 12 кв.м. и две спортни 
площадки с площ 370 кв.м и 600 кв.м., находящи в парцел ІІ-142, квартал 18 по плана на с.Илийно, 
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за имота има съставен АОС № 295/22.05.2013год. с начална тръжна цена в размер на 52 000.00 / 
Петдесет и две хиляди / лева, без ДДС 

 

Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, депозитите се внасят в 
касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търговете.  

Стъпка на наддаване е 10 на сто от началната тръжна цена на съответните обекти. 
Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при условията посочени в 

съответните информационните меморандуми и тръжни условия.  
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до10.00 часа на 20-тия ден от 

датата на обнародване на решението в „Държавен вестник. 
Търговете ще се проведат на двадесетия ден от датата на обнародване в “Държавен вестник” 

от 14:00часа в залата на Общинска администрация гр.Омуртаг, ул.”Ал.Стамболийски” № 2а, 
гр.Омуртаг, а повторните търгове се провеждат на петнадесетия ден след датата на първите 
търгове, на същото място и час, при същите условия.  

Таксите за тръжна документация са в размер на 50лева за всеки един обект, платими в касата 
на общината, до 16.00 часа на деня предхождащ датата на провеждане на търга, тръжните 
документи се получават от отдел”ОСПК”, стая № 27 на общинска администрация гр.Омуртаг 
срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа. 

 Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след 
закупуване на тръжна документация. 

ІІ. ОбС – Омуртаг на основание чл.9 от Наредбата за търгове и конкурсите утвърждава 
тръжна документация съдържаща: информационен меморандум с тръжни условия, АОС, скица и 
проекто-договор за продажба.  

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Омуртаг организацията и провеждането на търговете, 
определяне на спечелилите и сключването на приватизационните договори. 

ІV. ОбС – Омуртаг на основание чл.31, ал.3 от ЗПСК Възлага на Председателя на ОбС да 
предприеме действия по обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”, а 
обнародването в два централни ежедневника да се извърши от Кмета на Община Омуртаг. 
 

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      - за 
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   - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов      - отсъства 
17) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
18) Стилиян Сергеев Петков      - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов      - за 
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20) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - отсъства 
22) Седат Мехмедов Хасанов      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева      - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев      - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов       - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за                

За – 19                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                            Приема се! 
 

Четиринадесета точка 
 

 Владимир Кънчев – Преминаваме към 14 т. – Разни. Имате думата.  
 Ердинч Алиев  - Колеги, аз искам да изчета две покани.   
 

ПОКАНА 
за Публично обсъждане на проектобюджета на община Омуртаг за 2014 г. 

 
Кметът на община Омуртаг Неждет Шабан отправя покана за участие в публично обсъждане на 

проектобюджета на община Омуртаг за следващата 2014 г. 
 
Обсъждането ще се състои на 13 декември 2013 г., петък от 14.00 часа в заседателната зала на 

общината. 
 
Населението може да прави писмени предложения до кмета и/или председателя на Общински 

съвет, както и да присъства на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет, на които ще 
бъде разгледан проектът за бюджет на община Омуртаг за 2014 г.  

 
И едно Уведомление има: 
 

Уведомление 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
Уведомяваме Ви, че на 16.12.2013 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на община Омуртаг, ще се 

проведе обсъждане на проект на общински план за развитие на община Омуртаг 2014 – 2020 г. Проекта 
на общински план за развитие на община Омуртаг 2014 – 2020 г. може да разгледате на интернет 
страницата на община Омуртаг: www.omurtag.bg, секция АКТУАЛНО и в дирекция ,,ПИСОП”, находяща 
се на ул. ,,Климент”№8, ет. 2. 
 
 Ердинч Алиев - Заповядайте всички.  
 
  По т. Разни се обсъдиха поставени въпроси, но не се взе конкретно Решение. 
              
 
 
 
        Председател на ОбС – Омуртаг:    /п/ 
                                                                                             /Д-р Метин Исмаил/ 
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