
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  О М У Р Т А Г 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 52 
 

12.08.2014 г. 
 

  Днес, 12.08.2014 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се 
проведе петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет – 
Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 26 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от заместник председателя на ОбС – Омуртаг 
Ердинч Алиев Алиев. 
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

Ердинч Алиев: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от 
ЗМСМА, чл. 29, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация – Омуртаг мандат 2011-2015г., свиквам петдесет 
и второ редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг на 12.08.2014г. 
/вторник/, от 10.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
 

1. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – 
План за застрояване на ПИ № 53535.235.406, местност „Балабан”, землище 
на гр. Омуртаг за разширение на съществуващ гробищен парк на гр. 
Омуртаг и ПУП – План за застрояване на ПИ № 020013, местност 
„Апарлък”, землището на с. Презвитер Козма за разширение на гробищен 
парк на с. Презвитер Козма. 

2. Предложение относно допълване на Решение № 226 по 
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 
28.05.2013г.  

3. Предложение относно изработване на Частично изменение на 
ПУП – План за регулация за част от кв.30 и част от кв. 41 по плана на гр. 
Омуртаг, Община Омуртаг.   

4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти – отредени за жилищно строителство.  

 
В канцеларията на Общински съвет – Омуртаг постъпиха още две 

предложения, които предлагам да са т.5 и т.6 към проекто дневния ред, а 
именно: 

Т.5 – Предложение относно промяна в разходната част на одобрената 
план-сметка за 2014г. 
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Т.6 – Докладна записка относно изменение на Наредба № 1 за 
Обществения ред на територията на Община Омуртаг. 

Имате думата за изменение и допълнение на проекто дневния ред. 
Ако няма други предложения, преминаваме към гласуване на проекто 
дневния ред с направените допълнения. Който е съгласен, моля да гласува.  

 
ЗА – 22   ПРОТИВ – 0    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 
 

1. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – 
План за застрояване на ПИ № 53535.235.406, местност „Балабан”, землище 
на гр. Омуртаг за разширение на съществуващ гробищен парк на гр. 
Омуртаг и ПУП – План за застрояване на ПИ № 020013, местност 
„Апарлък”, землището на с. Презвитер Козма за разширение на гробищен 
парк на с. Презвитер Козма. 

2. Предложение относно допълване на Решение № 226 по 
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 
28.05.2013г.  

3. Предложение относно изработване на Частично изменение на 
ПУП – План за регулация за част от кв.30 и част от кв. 41 по плана на гр. 
Омуртаг, Община Омуртаг.   

4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти – отредени за жилищно строителство.  

5. Предложение относно промяна в разходната част на 
одобрената план-сметка за 2014г. 

6. Докладна записка относно изменение на Наредба № 1 за 
Обществения ред на територията на Община Омуртаг. 
 

Първа точка от дневния ред. 
Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План за 

застрояване на ПИ № 53535.235.406, местност „Балабан”, землище на гр. 
Омуртаг за разширение на съществуващ гробищен парк на гр. Омуртаг и 
ПУП – План за застрояване на ПИ № 020013, местност „Апарлък”, 
землището на с. Презвитер Козма за разширение на гробищен парк на с. 
Презвитер Козма.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 391 
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Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване 
на ПИ № 53535.235.406, местност „Балабан”, землище на гр. Омуртаг за 
разширение на съществуващ гробищен парк на гр. Омуртаг и ПУП – План 
за застрояване на ПИ № 020013, местност „Апарлък”, землището на с. 
Презвитер Козма за разширение на гробищен парк на с. Презвитер Козма 

 
 
1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ, Общински съвет – Омуртаг дава съгласие да се проектира ПУП – 
ПЛан за застрояване на ПИ № 53535.235.406, местност „Балабан”, землище 
на гр. Омуртаг за разширение на съществуващ гробищен парк на гр. 
Омуртаг и ПУП – План за застрояване за ПИ № 020013, местност 
„Арпалък”, землище на с. Презвитер Козма за разширение на гробищен 
парк на с. Презвитер Козма. 

2. На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет дава 
предварително съгласие за промяна на предназначение на ПИ за срок от 5 
години.  

 
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 25    ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
 

Втора точка от дневния ред. 
Предложение относно допълване на Решение № 226 по Протокол № 

27 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 28.05.2013г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 392 

Относно:  Допълване на Решение № 226 по Протокол № 27 от 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 28.05.2013г. 

 
 
1. Общински съвет – Омуртаг допълва Решение № 226 по 

Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 
28.05.2013г. с точка 2 както следва: 

„2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 
територията на Общински съвет – Омуртаг одобрява планово задание за 
изработване на Общ устройствен план на Община Омуртаг”.  
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Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 26    ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 
Трета точка от дневния ред. 
Предложение относно изработване на Частично изменение на ПУП – 

План за регулация за част от кв.30 и част от кв. 41 по плана на гр. Омуртаг, 
Община Омуртаг.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 393 

Относно: Изработване на Частично изменение на ПУП – План за 
регулация за част от кв.30 и част от кв. 41 по плана на гр. Омуртаг, 
Община Омуртаг 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ 

Общински съвет – Омуртаг, разрешава да се изработи ЧИ на ПУП-План за 
регулация за част от кв.30 и част от кв.41 по плана на гр. Омуртаг, Община 
Омуртаг. 

 
Резултати от гласуване: 

 
 

ЗА – 26    ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
Четвърта точка от дневния ред. 
Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

общински поземлени имоти – отредени за жилищно строителство.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 394 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински 
поземлени имоти – отредени за жилищно строителство 
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 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 І-18, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1350кв.м. – 
АОС № 1542/15.08.2005год. 
 2. УПИ ІІ-18, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1350кв.м. – 
АОС № 1541/15.08.2005 год. 
 3. УПИ ІІІ-17, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1330 кв.м. – 
АОС № 1542/15.08.2005 год. 
 4. УПИ ІV-17, кв.1 по плана на с. Падарино с площ 1290 кв.м. – 
АОС № 1539/15.08.2005 год. 
 5. УПИ V-17, кв. 1 по плана на с. Падарино с площ 1390 кв.м. – 
АОС, № 1539/15.08.2005 год. 
 6. УПИ ІІ, кв.40 по плана на с. Падарино с площ 4000 кв.м. – 
АОС №190/14.06.2011г. 
 7. УПИ ІV, кв. 22 по плана на с. Врани кон с площ 1040 кв.м. – 
АОС № 426/05.10.1999г. 
 8. УПИ V, кв. 22 по плана на с. Врани кон с площ 1050 кв.м. – 
АОС № 1189/26.08.2003г. 
 
 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 гласуване: 

 
ЗА – 26    ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Пета точка от дневния ред. 
Предложение относно промяна в разходната част на одобрената 

план-сметка за 2014г.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 395 

 Относно: Промяна в разходната част на одобрената план – 
сметка за 2014г.  
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 І. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от 

Закона за местни данъци и такси, Общински съвет – Омуртаг променя 
свое Решение № 306 по Протокол № 41/30.12.2013г., Приложение № 1 
план-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 
2014г., както следва: 

 1. В разходната част, в дейност „Проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа 
за битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО”, 
се създава нова колона „Разходи за поддържане на Регионално депо” на 
стойност 56 000 лв.  

 2. Общата стойност на колона „Разходи за депониране в 
Регионално депо” от 130 250 лв. се изменя на 74 250 лв.  

 3. Не се извършва изменение в начина на определяне и размера 
на таксата за битови отпадъци за 2014г. 

 ІІ. Останалата част от Решение № 306/30.12.2013 остава 
непроменено. 

 Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането 
му.  

 Приложение № 1 План-сметка за приходите и разходите от 
такса битови отпадъци за 2014г.  

 
Резултати от гласуване: 

 
ЗА – 25    ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
 
Шеста точка от дневния ред. 
Докладна записка относно изменение на Наредба № 1 за 

Обществения ред на територията на Община Омуртаг.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 396 

 

 Относно: Изменение на Наредба № 1 за обществения ред на 
територията на Община Омуртаг  
 

 
І. Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона 

за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ изменя 
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текста на чл.4, ал. 1 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на 
община Омуртаг, като от: 

„1. Провеждане на сватбени тържества и други мероприятия в 
жилища или в близост до тях, с които се безпокоят гражданите, за времето 
от 23.00ч. до 07.00ч., както и през обедната почивка от 14.00ч. до 16.00ч.” 

Става на „1. Провеждане на сватбени тържества и други 
мероприятия в жилища или в близост до тях, в това число и открити 
терени, намиращи се в непосредствена близост до жилищни сгради, с 
които се безпокоят гражданите, за времето: 1. Лятно време април-
октомври от 00.00ч. до 07.00ч., както и през обедната почивка от 
14.00ч. до 16.00ч.; 2. Зимно време ноември-март от 22.00ч. до 07.00ч., 
както и през обедната почивка от 14.00ч. до 16.00ч.  

ІІ. Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му.  
 

Резултати от гласуване: 
 

ЗА – 19   ПРОТИВ – 4   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
 

Приема се! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Председател на ОбС – Омуртаг 

/д-р Метин Исмаил/ 
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