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  П Р О Т О К О Л 
 

№ 23 
 

17.01.2013 г. 
 

  Днес, 17.01.2013 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе двадесет и трето 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 25 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин 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  двадесет 
и трето /редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 1. Докладна записка относно реда за публично обсъждане на годишния  отчет за 
изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2013 г. 
  2. Докладна записка относно допълнение на Наредба № 3 за организация и безопасност на 
движението в Община Омуртаг.  
 3. Докладна записка относно изменение на Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. 
 4. Предложение относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Омуртаг. 
 5. Докладна записка относно подновяване на договорите за управление с управителите на 
общински търговски дружества с ограничена отговорност. 
 6. Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2013 г. от 
Общински съвет Омуртаг. 
 7. Предложение относно одобряване на Частичнo изменение на ПУП – План за регулация за 
кв. 50 УПИ ІІ с. Презвитер Козма, Община Омуртаг. 
 8. Предложение относно приемане на пазарни оценки на общински поземлени имоти, 
представляващи предаваеми места. 

   9. Предложение относно одобряване на сечи от ОбГТ за 2013 год. на Община Омуртаг. 
 10. Разни.  
 

 д-р Метин Исмаил – Това е дневния ред. Имате думата за изменение и евентуално за 
допълнение. Аз искам да Ви уведомя, че бяхме разгледали три докладни записки, те бяха 
разгледани и на постоянни комисии, ставаше въпрос за опрощаване по молба на Славейка 
Стефанова Минчева и другия случай е на Севгюл Елманова Мехмедова. По третата докладна 
записка ставаше въпрос за една по – голяма сума. Аз предлагам в дневния ред да влязат първите 
две точки, понеже тук става въпрос за две майки с деца. Третият случай остава за доразглеждане. 
Който е съгласен тези докладни записки да влязат в дневния ред като 10 т. Докладна записка 
относно изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на дължими публични вземания 
от Славейка Стефанова Минчева и 11 т.  Докладна записка относно изразяване на мотивирано 
мнение по искано опрощаване на дължими публични вземания от Севгюл Елманова Мехмедова, 
моля да гласува 

 

 За – 23                                            Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                                  Приема се! 
 

 д-р Метин Исмаил – Нека да гласуваме общо дневния ред с направените допълнения, 
който е съгласен моля да гласува  
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За – 24                                            Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                                  Приема се! 

Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Докладна записка относно реда за публично обсъждане на годишния  отчет за 
изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2013 г. 
  2. Докладна записка относно допълнение на Наредба № 3 за организация и безопасност на 
движението в Община Омуртаг.  
 3. Докладна записка относно изменение на Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. 
 4. Предложение относно изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Омуртаг. 
 5. Докладна записка относно подновяване на договорите за управление с управителите на 
общински търговски дружества с ограничена отговорност. 
 6. Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2013 г. от 
Общински съвет Омуртаг. 
 7. Предложение относно одобряване на Частичнo изменение на ПУП – План за регулация за 
кв. 50 УПИ ІІ с. Презвитер Козма, Община Омуртаг. 
 8. Предложение относно приемане на пазарни оценки на общински поземлени имоти, 
представляващи предаваеми места. 

   9. Предложение относно одобряване на сечи от ОбГТ за 2013 год. на Община Омуртаг. 
 10. Докладна записка относно изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на 
дължими публични вземания от Славейка Стефанова Минчева.   
 11. Докладна записка относно изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на 
дължими публични вземания от Севгюл Елманова Мехмедова. 
 12. Разни. 
 

Първа точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 173 
 

Относно: Реда за публично обсъждане на годишния  отчет за изпълнението на бюджета за 
2012 г. и проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2013 г. 
 

НА  ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11,  АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ОМУРТАГ,ПРИЕМА СЛЕДНИЯ НАЧИН НА РЕДА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г  И  ПРОЕКТА  ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2013 Г. 

1.НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 
• МЕСТНИЯ РАДИОВЪЗЕЛ; 
• САЙТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ; 
• РЕГИОНАЛЕН ВЕСТНИК; 

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА УЧАСТВАТ СЪС СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ: 
• КМЕТЪТ ИЛИ КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК ДА ПРЕДСТАВЯТ КРАТЪК, СИСТЕМАТИЗИРАН, С КОНКРЕТНИ 

ПРИОРИТЕТИ ОБЕКТИ ЗА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ В 
КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОБС – ОМУРТАГ В СРОК ДО ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ – 
25.01.2013 Г. ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР.ОМУРТАГ ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИМ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ 
ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАПЕЧАТАНИ ПЛИКОВЕ И РЕГИСТРИРАНИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОБС – ОМУРТАГ 
ДО ДЕНЯ НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ  -25.01.2013Г. 
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3.ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2012 Г. 
4. МАКРОРАМКА НА  ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2013Г.  
5.КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ОБОБЩИ ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 
ОБЩИНАТА  И ГР.ОМУРТАГ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ : 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д-Р  МЕТИН ИСМАИЛ -  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС- ОМУРТАГ 
                   ЧЛЕНОВЕ: 1.ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПК КЪМ ОБС – ОМУРТАГ 
                                          2.МЕХМЕД МЕХМЕДОВ – ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 
                                          3.ФАХРИ НИЯЗИ – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ «ФСБ» 
                                          4.НАДЖИЕ КАРАКАШ – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ 
ДЕЙНОСТИ” 
                                          5.НУРШЕН ЮМЕРОВА  – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ «ПИСОП» 
                                          6.ЮНАЛ ОСМАНОВ – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ «МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ» 
                                          7.ЛЕЙЛЯ ДЖЕЛИЛОВА  – СТ.ЕКСПЕРТ «ТСР» 
                                          8.ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВА –СТАРШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЩИНА ОМУРТАГ 
 

6.КОМИСИЯТА ДА РАБОТИ И ЗАСЕДАВА В СРОК ДО 10 Ч. НА 25.01.2013 Г. И ДА ПРЕДЛОЖИ 
ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ. 

 

7. ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г. И  ПРОЕКТА ЗА 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА    ОМУРТАГ ЗА 2013Г. ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА  25.01.2013 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 14 ЧАСА В 
ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОМУРТАГ.  

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 3 



Протокол №23 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 17.01.2013 г. 
 

 

За – 25                        Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
Втора точка 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 174 

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ОМУРТАГ. 
 

І. Общински съвет-Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за месно самоуправление 
и местна администрация /ЗМСМА/; чл.99а, ал.1 от Закона за движение по пътищата допълва 
Наредба №3 за организация и безопасност на движението в община Омуртаг, като създава нов 
член 20а в Глава III.Правила за движение и паркиране на територията на Община Омуртаг 
със следния текст: 

«чл.20а, ал.1. Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, 
обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от 
кмета на община Омуртаг или упълномощено от него лице,  съгласно изискванията на 
стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 
юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания. 

Ал.2. Картата е валидна на територията на Община Омуртаг и цялата страна. Картата за 
паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания 
и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка на Европейския 
съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с 
изискванията на Препоръката по ал. 1. 

Ал.3.1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 
увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. 
     2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "инвалид", който 
е на тъмносин фон. 
      3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 
     4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени 
вертикално на две части. 
     Лявата част отпред съдържа: 
     - символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон; 
     - дата на изтичане на картата за паркиране; 
     - серийния номер на картата за паркиране; 
     - името и печата на издаващия орган/организация. 
     Дясната част отпред съдържа: 
     - с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" на 
български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други 
езици; 
     - думите "Модел на Европейските общности" на български език; 
     - като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, 
символизиращи Европейския съюз. 
     Лявата част на гърба съдържа: 
     - фамилията на притежателя; 
     - първото (първите) име (имена) на притежателя; 
     - подписа на притежателя или друг идентифициращ знак; 
     - снимка на притежателя. 
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     Дясната част на гърба съдържа: 
     - твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално 
паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания; 
     - твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така 
че лицевата й част да се вижда изцяло с цел 
проверка. 
     Данните са на български език. 
    - Знак за защита. 

Ал.4.1. Карта за паркиране за хора с трайно увреждане се издава на лице, което в резултат на 
анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да 
изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на 
медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили 
вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

2. Към групата по т.1 се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена 
работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % 
(деветдесет процента), поради сърдечни и белодробни заболявания.  

3. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена 
работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % 
(деветдесет процента), поради зрителни заболявания или увреждания. 

4. Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се 
удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал. 

5.Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава за срок не повече от срока на 
експертиза на ТЕЛК/НЕЛК или ДЕЛК. 

Ал.5.1. За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, 
обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от 
Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в 
община Омуртаг, подават искане до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на трайно 
увреждане, заявлението се подава от законния представител.  

2. Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат: 
2.1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се 

връща; 
2.2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК и ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената 

работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при 
подаване на документи и се връща; 

2.3. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.;  
2.4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с 

трайно увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се 
връща; 

2.5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането.  
3. Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, 

придружено с документите посочени в ал. 5.2. За тази услуга такса не се заплаща. 
Ал.6.1. Броят на паркинг - местата, предназначени за паркиране на МПС, превозващи хора с трайни 

увреждания в паркингите за платен/неплатен престой и паркиране - общинска собственост, се определя 
както следва: 

А: Най-малко 2 (две) места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 (петдесет) места. 
Б: Най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите с 

повече от 50 (петдесет) места. 
В: Най-малко 5 (пет) на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в паркингите, 

когато са в непосредствена близост, пред сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, 
спортни, културни, административни и производствени дейности. 
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2.Местата, предназначени за паркиране на МПС, превозващи хора с трайни увреждания в 
паркингите за платен/неплатен престой и паркиране - общинска собственост, се обозначават с пътен знак 
Д21 в съответствие с Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с пътна маркировка М18 
съгласно Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 

3. За паркиране на МПС, превозващи хора с трайни увреждания в Платен общински паркинг се 
определя преференциална такса, определена в Наредба №6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг. 

Ал.7. Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на 
място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно 
средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

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

Трета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 175 

 

 ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА 
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА 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 изменя,  

Изменя чл.28,ал.3 т.1 от Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг като от ,,Деца, чиито родители са с над 
71% загуба на работоспособност’’става на: 

 

1. Дете/Деца, чиито родител или родители са с над 60% загуба на работоспособност. 
2. Дете/ Деца с трайни увреждания над 50 %. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

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

Четвърта точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 176 
 

 Относно: Изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги и права предоставени от Община Омуртаг. 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация изменя и допълва Наредба №6  за определяне и 
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администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Омуртаг 
както следва: 

В Глава Трета се изменя член – 48 / 1 / и 48 А) 
Чл.48 (1) Общински съвет определя следните услуги и права оказвани или предоставяни от 

Общината и цените за тях, относно ползванията от горите и земите от Общинските горски 
територии : 

Чл. 48 А ) Начални цени за предоставяне на стояща дървесина на корен от Общинските 
горски територии по категории, сортименти и дървесни видове :  

 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                 - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                   - отсъства 

№ по 
ред 

Дървесни 
видове 

Категория 
Сортимент 

Мярка Цена в 
лева 
на 

корен 
1 2 3 4 5 

1. Бял бор Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 65,00 
Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 55,00 
Обли греди Плътен куб. м. 42,00 
Ритловици  Плътен куб. м. 37,00 

2. Черен бор Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 55,00 
Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 45,00 
Обли греди Плътен куб. м. 42,00 
Ритловици  Плътен куб. м. 37,00 

3. Иглолистни Технологична дървесина и дърва Плътен куб. м. 22,00 
4. Дъбове  Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 65,00 

Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 55,00 
Обли греди Плътен куб. м. 42,00 
Мертеци  Плътен куб. м. 37,00 

5. Бук Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 62,00 
Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 52,00 
Обли греди Плътен куб. м. 40,00 
Мертеци  Плътен куб. м. 35,00 

6. Габър и цер Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 45,00 
Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 37,00 

7. Акация Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 45,00 
Колове – специални поръчки Плътен куб. м. 45,00 
Технологична дървесина и дърва Плътен куб. м. 23,00 

8. Меки широк. 
видове 

Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 48,00 

 
9. 

 
Ценни 
дървесни 
видове ( орех, 
череша, 
круша и др.) 

Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 42,00 
Технологична дървесина и дърва Плътен куб. м. 25,00 
Трупи за бичене с Д на тънкия край над 29см Плътен куб. м. 80,00 

 
10. 

 
Твърди 
широк. видове 

Трупи за бичене с Д на тънкия край от 18см до 29см Плътен куб. м. 70,00 
Технологична дървесина и дърва Плътен куб. м. 26,00 

  Обли занаятчийски материали ( ОЗМ ) Плътен куб. м. 30,00 
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3) Фикрет Йонузов Ереджебов      - за 
4) Мустафа Шабанов Камберов      - за 
5) Мехмед Мехмедов Ахмедов               - за 
6) Ихсан Лютфиев Селимов         - за 
7) Севджан Хюсеинова Салиева                                      - за 
8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов                 - за 
9) Месут Ибрахимов Мехмедов      - за 
10) Исмаил Хасанов Ибрямов               - за 
11) Митко Маринов Каракачанов                                - за 
12) Ердинч Алиев Алиев                 - за 
13) Мехмед Хюсеин Исмаил      - за 
14) Мехмед Сабри Есад                 - за 
15) Хасан Хасанов Мустафов      - за 
16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова              - за 
17) Хайредин Мехмедов Бобов                         - отсъства 
18) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
19) Стилиян Сергеев Петков               - за 
20) Талиб Хасанов Талибов                - за 
21) Стефан Христов Джамбазов                            - отсъства 
22) д-р Евтим Минчев Хатунчев                 - отсъства 
23) Галина Атанасова Иванова      - за 
24) Невяна Радева Захариева           - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев                - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                            - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - за 

 

За – 22                                 Против – 0            Въздържали се – 0 
                     Приема се! 

Пета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

               № 177 
 

Относно: Подновяване на договорите за управление с управителите на общински търговски 
дружества 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. ПОДНОВЯВАС ОЩЕ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА управление на 
Управителя на общинското търговско дружество "Общински пазари и тържища"ЕООД, гр. 
Омуртаг, считано от 09.07.2012 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. 
 ІІІ. ПОДНОВЯВАС ОЩЕ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА управление на 
Управителя на общинското търговско дружество -  “Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг, 
считано от 18.11.2012 г. 
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 IV.  Общински съвет – Омуртаг възлага на Кмета да сключи договор за управление на 
ЕООД с Йордан Недев Йорданов - Управител на “Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

За – 21                                 Против – 0            Въздържали се – 2 
                     Приема се! 

Шеста точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 178 
 

 ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2013 г. от Общински 
съвет – Омуртаг. 
 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта и съгласно чл. 17 и чл. 20 от ЗМСМА 
Общински съвет - Омуртаг приема „Общински годишен план за младежта за 2013 г.”. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

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

 

Седма точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 179 
 

 ОТНОСНО: Одобряване на Частично изменение на ПУП-План за регулация за кв.50 УПИ ІІ 
с.Презвитер Козма, Община Омуртаг 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129 , ал.1 от ЗУТ  Общински Съвет – 
Омуртаг одобрява Частично изменение на ПУП-План за регулация  за кв.50 УПИ ІІ с.Презвитер 
Козма, Община Омуртаг. 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

За – 21                                    Против – 0            Въздържали се – 2 
                        Приема се! 

Осма точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 180 
 

Относно: Приемане на пазарни оценки за продажби на общински поземлени имоти, 
представляващи предаваеми места към имоти, собственост на физически лица 

 

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 цени, изготвените пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва: 

1. за продажба на общински поземлен имот с площ 60кв.м., представляващ предаваемо място 
към имот № VІ-108, в кв.16 по плана на с.Висок, общ.Омуртаг, собственост на Хюсеин Ниязиев 
Ереджебов, с.Висок, общ.Омуртаг в размер на 180.00 /сто и осемдесет/ лева, без ДДС; 

2. за продажба на общински поземлен имот с площ 60кв.м., представляващ предаваемо място 
към имот № ІІІ-306, в кв.35 по плана на с.Плъстина, общ.Омуртаг, собственост на Реджеб Хасанов 
Мустафов, с.Плъстина, общ.Омуртаг в размер на 210.00 /двеста и десет/ лева, без ДДС; 

3. за продажба на общински поземлен имот с площ 22кв.м., представляващ предаваемо място 
към имот № VІ-315, в кв.25 по плана на с.Церовище, общ.Омуртаг, собственост на Мехмед Сабри 
Есад, с.Церовище, общ.Омуртаг в размер на 66.00 /шестдесет и шест/ лева, без ДДС; 

4. за продажба на общински поземлени имоти с площи съответно: 730кв.м. – част от им.от 
пл.№ 161, 390кв.м. – част от имот Пл.№ 159кв.м., и 132кв.м. – част от недействаща улица, 
представляващи предаваеми места към имот № І-162, в кв.10 по плана на с.Могилец, общ.Омуртаг, 
собственост на Хюсеин Сабри Хасан, с.Могилец, общ.Омуртаг в размер на 3555.00 /три хиляди 
петстотин петдесет и пет/ лева, без ДДС; 

 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по издаване на заповед за определяне на купувачите и сключване на договорите за 
продажба на предаваемите места към цитираните по-горе имоти, собственост на посочените в т.І 
физически лица.                                        

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

 

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

Девета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

               № 181 
 

Относно: Одобряване на сечи от ОбГТ за 2013 год. 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 извършат сечи в предвидените отдели и 
подотдели от ОбГТ ,  разпределени както следва по площ, землища , кадастрални номера на имоти и 
актове за общинска собственост :  

 

1. Землище с . Презвитер Козма – 153 дка .  
- отдел 312 „ м ” с площ от 50 дка – кад. номер 106001 – гола сеч  - акт № 1409 ; 
- отдел 312 „ к ” с площ от 8 дка – кад. номер 106001 – гола сеч  - акт № 1409 ; 
- отдел 312 „ л ” с площ от 95 дка – кад. номер 106001 – пробирка – акт № 1409 ; 

 

2. Землище с . Камбурово – 423 дка .  
- отдел 244 „ б ” с площ от 216 дка – кад. номер 102030 – санитарна сеч – акт № 1416 ; 
- отдел 244 „ г ” с площ от 164 дка – кад. номер 102030 – санитарна сеч  - акт № 1416 ; 
- отдел 244 „ г1 ” с площ от 43 дка – кад. номер 102031 – санитарна сеч  - акт № 1423 ; 
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3. Землище с . Станец –  413 дка .  
- отдел 227 „ о ” с площ от 3 дка – кад. номер 041017 – гола сеч   - акт № 1334 ; 
- отдел 228 „ е ” с площ от 67 дка – кад. номер 041017 – пробирка – акт № 1334 ; 
- отдел 228 „ з ” с площ от 109 дка – кад. номер 041017 – пробирка – акт № 1334 ; 
- отдел 375 „ ж ” с площ от 234 дка  - кад. номер 041012 – пробирка – акт № 1333 ;    

  4. Землище с . Първан – 55 дка . 
- отдел 363 „ п ” с площ от 55 дка – кад. номер 043060 – гола сеч  - акт № 1386 ; 

 

  5. Землище с . Българаново – 388 дка . 
- отдел 349 „ а ” с площ от 271 дка – кад. номер 052024 – прочистка – акт № 1531 ; 
- отдел 349 „ б ” с площ от 117 дка – кад. номер 052024 – прореждане – акт № 1531 ;  

    

Обща площ от 1432 дка като 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                   - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Фикрет Йонузов Ереджебов       - за 
4) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
5) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
6) Ихсан Лютфиев Селимов          - за 
7) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
9) Месут Ибрахимов Мехмедов       - за 
10) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
11) Митко Маринов Каракачанов                      - за 
12) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
13) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
14) Мехмед Сабри Есад                  - отсъства 
15) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
17) Хайредин Мехмедов Бобов                          - отсъства 
18) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
19) Стилиян Сергеев Петков                - за 
20) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
21) Стефан Христов Джамбазов                  - отсъства 
22) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - въздържал се 
24) Невяна Радева Захариева            - въздържал се 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - отсъства 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за 

 

За – 21                                  Против – 0            Въздържали се – 2 
                      Приема се! 
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Десета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

               № 182 
 

ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на дължими 
ПУБЛИЧНИ вземания от Славейка Стефанова Минчева с ЕГН **********, живуща в 
общ.Омуртаг, гр. Омуртаг, ул.”Кирил и Методий”№11; 
 

І.Общински съвет Омуртаг , на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл. 98 т. 12 от 
Конституцията на Република България РЕШИ: 

1. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публичните 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/  в  размер 
на 3 968 лв. по Разпореждане № 294/05.04.2012г. на РУСО-гр.Варна на лицето Славейка Стефанова 
Минчева, живуща в общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, ул.”Кирил и Методий”№11 и предлага на 
Президента на Република България нейното опрощаване. 

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в Република 

България за опрощаване на публични вземания са единствено в правомощията на Президента 
Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост и 
липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко материално 
положение.  

При извършената проверка се установи, че лицето е в изключително тежко социално 
положение. Общински съвет Омуртаг приема за основателни и оправдателни  причините, поради 
наличието, на които лицето иска опрощаване на горепосочената сума. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

 

За – 22                                 Против – 0            Въздържали се – 0 
                     Приема се! 

 

Единадесета точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
               № 183 
 

ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване на дължими 
ПУБЛИЧНИ вземания от Севгюл Елманова Мехмедова, с ЕГН **********, живуща в 
общ.Омуртаг, гр. Омуртаг, ул.”Волга”№101.  
 

І.Общински съвет Омуртаг , на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и чл. 98 т. 12 от 
Конституцията на Република България РЕШИ: 

1. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публичните 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/  в  размер 
на 1 635,73 лв. по Разпореждане № 224/02.05.2012г. на РУСО-гр.Варна на лицето Севгюл Елманова 
Мехмедова, с ЕГН **********, живуща в общ.Омуртаг, гр. Омуртаг, ул.”Волга”№101 и предлага 
на Президента на Република България нейното опрощаване. 

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в Република 

България за опрощаване на публични вземания са единствено в правомощията на Президента 
Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на собственост и 
липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително тежко материално 
положение.  

При извършената проверка се установи, че лицето е в изключително тежко социално 
положение. Общински съвет Омуртаг приема за основателни и оправдателни  причините, поради 
наличието, на които лицето иска опрощаване на горепосочената сума. 
 

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

 
 

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

 

Дванадесета точка 
д-р Метин Исмаил – Преминаваме към 12 т. – Разни. Имате думата колеги. 
Павел Радев – По предложение на кмета на Община Омуртаг, ние общинските съветници 

отдадохме за безвъзмездно ползване общинския паркинг на ,,Общински пазари и тържища’’. 
Гласувахме паркинга да бъде платен. ,,Общински пазари и тържища’’ определиха таксата, която 
кмета одобри. От два месеца паркинга е безплатен. Бариерите са вдигнати и е пълно с коли, за 
разлика от летния сезон. Защо паркингът от два месеца е безплатен? Защо не се събират такси? 
Мисля,че през зимния сезон дружеството може да осъществи по – големи печалби от летния сезон. 

д-р Метин Исмаил – На следващата сесия предлагам да поканим управителя, ще включим 
т. Разни в дневния ред, за да даде отговор на този въпрос. Но доколкото, аз знам понеже изхода на 
паркинга се явява улицата, която е доста наклонена след снеговалежа не е поддържана както 
трябва. Предполагам, че една от причините е тази, но управителя ще даде най – точен отговор. 

 Елин Дерменджиев – Аз имам няколко въпроса. Първият е във връзка с водата на Омуртаг 
– какво предстои да се прави?  

Другият ми въпрос е за чешма ,, Табаната’’. Има заведена молба в общинска администрация 
от миналата седмица. Чешмата е спряна от минала година и хората няма как да ползват тази вода, 
защото един гражданин си е купил къща там, направил си е кладенец и водата в чешмата е спряла. 

Третият ми въпрос е във връзка с кучетата. Много кучета има из града.  
д-р Метин Исмаил – Маркираха се няколко въпроса. За този кладенец и аз съм запознат. 

Мисля, че се състави комисия от общинска администрация, която трябва да посети на място 
обекта. По отношение на кучетата: през 2010, 2011г. бях ангажиран, понеже кучкарника в с. 
Веренци попадаше в района, който аз обслужвам като ветеринарен лекар. В последствие се оказа, 
че има жалби от природозащитници и други лица, които подозряха, че има конфликт на интереси. 
Обслужвах кучкарника, понеже района  е мой, от Омуртаг до с. Висок е район, който аз обслужвам 
ветеринарно по договор с Ветеринарната служба в Търговище. Тази година не сключих договор с 
община Омуртаг, поради това че се оказа, че този кучкарник не може да бъде регистриран по 
надлежния ред, съответно да има акт 16, защото е нямало отстояние. За това трябва да се търсят 
други варианти, да се отделят средства, защото това е едно скъпо начинание. Трябва да търсим 
контакт с такива организации, които да финансират това начинание. По закон кучетата трябва да 
бъдат кастрирани и пускани на местата, откъдето са залавяни. Но това няма да намали 
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популацията, защото докато кучкарника работеше, кучетата, които се залавяха и кастрираха се 
връщаха на местообитанията си.     

Единственият начин и вариант да се реши този проблем е всяко куче на собственик да се 
регистрира и да се чипира. Чипирането струва около 15-20 лв., а регистрацията на кучето по 
Наредба по памет говоря, мисля, че е 20-30 лв. Всичко опира до финанси. Нека на публичното 
обсъждане да се постави този въпрос. 

Галина Иванова – Наистина кучетата са много, но има няколко, които всяват страх и 
паника. Те не са 50-100 в Омуртаг. Вървят на глутници, но не са повече от 10, всеки един ги знае – 
при д-р Тончева, до Гимназията. Десетина кучета са, не знам защо не можем да се справим.  

   д-р Метин Исмаил – Тези кучета се водят като агресивни и закона позволява евтаназията 
им, но трябва да има съставен протокол. И така колеги, ако няма други въпроси да приключваме. 
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Желая Ви приятен ден.  
 
 
 

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