
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 62 
 

15.01.2015 г. 
 

  Днес, 15.01.2015 г. от 14:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
шестдесет и второ извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 23 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Кмета на Община Омуртаг – Неждет 
Шабан, служители от Общинска администрация.  
 Заседанието бе открито от председателя на ОбС – Омуртаг – д-р Метин 
Исмаил Исмаил. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
Д-р М. Исмаил: Добър ден на всички. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 

25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация – Омуртаг, свиквам шестдесет и второ извънредно 
заседание  на Общински съвет – Омуртаг на 15.01.2015г. /четвъртък/, от 14.00 
ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 
Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот І, кв. 
67, по плана на гр. Омуртаг“.  

2. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 
Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІX, кв. 
62, по плана на гр. Омуртаг“.  

3. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 
Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Многофункционална 
спортна площадка”, в кв. 39, урегулиран поземлен имот ІІІ с. Врани кон, 
Община Омуртаг.  

4. Докладна записка относно гласуване на упълномощен 
представител на Община Омуртаг на заседание на Общото събрание на 
съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Търговище 

5. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План 
за застрояване и парцеларен план на елементи на техническа инфраструктура в 
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землището на с. Презвитер Козма, Община Омуртаг за изграждане на 
производствен обект.  

6. 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.Д.Новково, с.Птичево, с.Камбурово, с.Красноселци, с.Станец, с.Д.Козарево, 
с.Илийно/. 

7. Предложение относно приемане на правни анализи, 
приватизационни оценки и информационни меморандуми на нежилищни 
обекти с открита процедура за приватизация. /с.Падарино, с.З.Морава, 
с.Змейно, с. Д.Хубавка, с. Първан/ 

  
ЗА – 19   ПРОТИВ – 2  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

 
Приема се! 

 
Заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 
1. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 

Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот І, кв. 
67, по плана на гр. Омуртаг“.  

2. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 
Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІX, кв. 
62, по плана на гр. Омуртаг“.  

3. Предложение относно кандидатстване на Община Омуртаг по 
Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект „Многофункционална 
спортна площадка”, в кв. 39, урегулиран поземлен имот ІІІ с. Врани кон, 
Община Омуртаг.  

4. Докладна записка относно гласуване на упълномощен 
представител на Община Омуртаг на заседание на Общото събрание на 
съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Търговище 

5. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – План 
за застрояване и парцеларен план на елементи на техническа инфраструктура в 
землището на с. Презвитер Козма, Община Омуртаг за изграждане на 
производствен обект.  

6. 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.Д.Новково, с.Птичево, с.Камбурово, с.Красноселци, с.Станец, с.Д.Козарево, 
с.Илийно/. 
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7. Предложение относно приемане на правни анализи, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми на нежилищни 
обекти с открита процедура за приватизация. /с.Падарино, с.З.Морава, 
с.Змейно, с. Д.Хубавка, с. Първан/ 

  
Първа точка от дневния ред - Предложение относно кандидатстване на 

Община Омуртаг по Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект 
„Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран 
поземлен имот І, кв. 67, по плана на гр. Омуртаг“.  

Допълнение към проекта за решение:  
IV. Настоящето решение влиза в сила в деня на приемането му.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 448 

 
Относно: Кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 

България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за ползватели до 3 години и 
от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот І, кв. 67, по плана на гр. 
Омуртаг“ 
 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема 
кандидатстването на община Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 
Подобряване на обществената среда в населените места, с обект „Площадка за 
игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен 
имот І, кв. 67, по плана на гр. Омуртаг“. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме 
всички действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община 
Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 Подобряване на 
обществената среда в населените места, с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот І, кв. 
67, по плана на гр. Омуртаг“; 

ІІІ. ОбС – Омуртаг – се ангажира да осигури съфинансирането от страна 
на община Омуртаг в размер на 50 % от стойността на проекта. 
 IV. Настоящето решение влиза в сила в деня на приемането му.  
 

Резултати от гласуване: 
               

За – 21                         Против – 0                      Въздържали се – 2 
 

                                                   Приема се! 
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Втора точка от дневния ред - Предложение относно кандидатстване на 

Община Омуртаг по Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект 
„Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран 
поземлен имот ІX, кв. 62, по плана на гр. Омуртаг“.  

Допълнение към проекта за решение:  
IV. Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 449 

 
Относно: Кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 

България”,  през 2015 г. с обект „Площадка за игра за ползватели до 3 години и 
от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІХ, кв. 62, по плана на гр. 
Омуртаг“ 
 

 І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема 
кандидатстването на община Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 
Подобряване на обществената среда в населените места, с обект „Площадка за 
игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен 
имот ІХ, кв. 62, по плана на гр. Омуртаг“. 
 ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме 
всички действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община 
Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 01 Подобряване на 
обществената среда в населените места, с обект „Площадка за игра за 
ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІХ, кв. 
62, по плана на гр. Омуртаг“. 
 ІІІ. ОбС – Омуртаг – се ангажира да осигури съфинансирането от страна 
на община Омуртаг в размер на 50 % от стойността на проекта. 
 IV. Настоящето решение влиза в сила в деня на приемането му.  

 
Резултати от гласуване: 

               
За – 21                                     Против – 0                      Въздържали се – 2 

 
                                                   Приема се! 
 
Трета точка от дневния ред. -  Предложение относно кандидатстване 

на Община Омуртаг по Проект „Красива България”,  през 2015 г. с обект 
„Многофункционална спортна площадка”, в кв. 39, урегулиран поземлен имот 
ІІІ с. Врани кон, Община Омуртаг.  

Допълнение към проекто решението:  
IV. Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 450 

 
Относно: Кандидатстване на Община Омуртаг по Проект „Красива 

България”,  през 2015 г., с обект „Многофункционална спортна площадка“, в 
кв. 39, урегулиран поземлен имот III с. Врани кон, Община Омуртаг“ 
 
 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21. ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, приема 
кандидатстването на община Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 02 
Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект „Многофункционална 
спортна площадка“, в кв. 39, урегулиран поземлен имот III с. Врани кон, 
Община Омуртаг“. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на община Омуртаг да предприеме 
всички действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община 
Омуртаг по Проект “Красива България” Мярка 02 Подобряване на социалната 
инфраструктура“ с обект „Многофункционална спортна площадка“, в кв. 39, 
урегулиран поземлен имот III с. Врани кон, Община Омуртаг“; 

ІІІ. ОбС – Омуртаг – се ангажира да осигури съфинансирането от страна 
на община Омуртаг в размер на 50 % от стойността на проекта. 
 IV. Настоящето решение влиза в сила в деня на приемането му.  
  

Резултати от гласуване: 
 

За – 23                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                   Приема се! 
 
 Четвърта точка от дневния ред - Докладна записка относно гласуване 
на упълномощен представител на Община Омуртаг на заседание на Общото 
събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Търговище.  
               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 451 
 

Относно: Гласуване на упълномощен представител на Община Омуртаг 
на заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. 
Търговище 

 

 5 



Протокол № 62 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 15.01.2015г. 
1. Общински съвет – Омуртаг упълномощава представителя на 

Община Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „В и К” ООД, гр. 
Търговище, което ще се проведе на 21.01.2015г. от 10.00ч. в 
Административната сграда на „В и К” ООД, гр. Търговище по първа точка от 
проекта за дневен ред  да гласува „ По своя преценка”   

2. Общински съвет – Омуртаг упълномощава представителя на 
Община Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „В и К” ООД, гр. 
Търговище, което ще се проведе на 21.01.2015г. от 10.00ч. в 
Административната сграда на „В и К” ООД, гр. Търговище по втора и трета 
точка от проекта за дневен ред  да гласува „ЗА”   

3. Общински съвет – Омуртаг упълномощава представителя на 
Община Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „В и К” ООД, гр. 
Търговище за въпроси възникнали по време на заседанието на Общото 
събрание по т.4 от проекта за дневен ред, да гласува по своя преценка. 

4. Общински съвет – Омуртаг при отсъствие на Неждет Шабан – 
представител на Община Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  
„ВиК” ООД, гр. Търговище, което ще се проведе на 21.01.2015г. от 10.00 ч. в 
Административната сграда на „В и К” ООД, гр. Търговище упълномощава 
инж. Мехмед Мехмедов – Заместник Кмет на Община Омуртаг да 
представлява Община Омуртаг.  

5. Общински съвет Омуртаг възлага на представителя на Община 
Омуртаг  в Общото събрание на съдружниците  на  „В и К” ООД, гр. 
Търговище, след проведеното заседание да представи Протокол в Общински 
съвет-Омуртаг. 

6. Настоящето решение влиза в сила в деня на приемането му. 
 

Резултати от гласуване: 
 

За – 21                                     Против – 0                      Въздържали се – 2 
 

                                                   Приема се! 
 
Пета точка от дневния ред. -  Предложение относно разрешение за 

изработване на ПУП – План за застрояване и парцеларен план на елементи на 
техническа инфраструктура в землището на с. Презвитер Козма, Община 
Омуртаг за изграждане на производствен обект.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 452 
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Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и 

парцеларен план на елементи на техническа инфраструктура в землището на с. 
Презвитер Козма, Община Омуртаг за изграждане на производствен обект  
 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл. 30 от ППОЗЗ и чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Омуртаг разрешава изработване на ПУП – 
План за застрояване и парцеларен план на елементи на техническа 
инфраструктура в землището на с. Козма Презвитер, Община Омуртаг за 
изграждане на производтсвен обект.  

2. На основание чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Омуртаг дава 
предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлени имоти, 
представляващи земеделска земя в землището на с. Козма Презвитер, Община 
Омуртаг за срок от 10 години.  

 
Резултати от гласуване: 

 
За – 23                      Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 
Шеста точка от дневния ред 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.Д.Новково, с.Птичево, с.Камбурово, с.Красноселци, с.Станец, 
с.Д.Козарево, с.Илийно/.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 453 

 
Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и 

информационни меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за 
приватизация 
 

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: 
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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 ПИ пл.№115, кв.16 с площ 
665кв.м. и застроена едноетажна сграда с площ 135кв.м., АОС № 
3/05.06.1995год., с начална тръжна цена 3000.00 /три хиляди /лв., без ДДС. 

4. 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.  

5. 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.   

6. 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.  

7. 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. 

8. 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;  

9.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 3100.00/Три хиляди и сто/ лв., 
без ДДС.  

10. 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.  

11. 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, 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.  

12. УПИ І, в кв.11 по плана на с.Станец, с площ 4300кв.м., има съставен 
АОС № 243/09.05.2012г. с нач.тръжна цена  в размер на 7000.00/Седем хиляди 
/ лв., без ДДС.  
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13. УПИ VІІІ-98, в кв.9 по плана на с.Долно Козарево, общ.Омуртаг с 

площ 1200кв.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 щестотин/ лева, без ДДС.  

14. УПИ ІІ-142, в кв.18 по плана на с.Илийно, общ.Омуртаг с площ 
9950кв.м., с построената в него двуетажна масивна сграда с 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 спортни площадки с площ 370 кв.м и 600 
кв.м., за имота има съставен АОС № 295/22.05.2013 год. с начална тръжна цена  
в размер на 52000.00/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 14.00 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. ОбС – Омуртаг 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 гласуване: 

 
За – 22                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
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                                                   Приема се! 
 
 
Седма точка от дневния ред - Предложение относно приемане на 

правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми на 
нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. /с.Падарино, 
с.З.Морава, с.Змейно, с. Д.Хубавка, с. Първан/.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 454 

 
Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и 

информационни меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за 
приватизация 
 

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, в кв.9 по плана на с.Падарино, общ.Омуртаг с площ 
1850кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 349/17.02.2014г. с начална тръжна цена в размер на 5550.00 / 
Пет хиляди петстотин и петдесет/ лева, без ДДС. 

     2. УПИ Х, в кв.9 по плана на с.Падарино, общ.Омуртаг с площ 
3095кв.м., с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 
225кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 351/17.02.2014г. с начална тръжна цена в размер на 19100.00 / 
Деветнадесет хиляди и сто/ лева, без ДДС. 

      3. УПИ ХІІІ, в кв.9 по плана на с.Падарино, общ.Омуртаг с площ 
1820кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 350/17.02.2014г. с начална тръжна цена в размер на 5460.00 / 
Пет хиляди четиристотин и шестдесет / лева, без ДДС. 

      4. УПИ VІІ, в кв.2 по плана на с.Зелена Морава, общ.Омуртаг с площ 
980кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
съставен АОС № 322/16.09.2013г. с начална тръжна цена в размер на 7500.00 / 
Седем хиляди и петстотин / лева, без ДДС. 

      5. УПИ ХІV, в кв.11 по плана на с.Змейно, общ.Омуртаг с площ 
410кв.м., с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 
126кв.м., отреден за „Търговия и обществено обслужване”, за имота има 
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съставен АОС № 324/20.09.2013г. с начална тръжна цена в размер на 7900.00 / 
Седем хиляди и деветстотин / лева, без ДДС. 

6. УПИ ХІІІ, пл.№ 123 в кв.10 по плана на с.Долна Хубавка с площ 
400кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда с площ 
89кв.м., „Бивше кметство и здравен пункт”, за имота има съставен АОС № 
540/27.10.2014г. с начална тръжна цена в размер на 5600.00 / Пет и шестстотин 
/ лева, без ДДС. 

7. УПИ VІІ-15, в кв.11 по плана на с.Първан, общ.Омуртаг с площ 
2900кв.м. и построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 
180кв.м., представляваща „Бивше училище”,  за имота има съставен АОС № 
305/24.06.2013г. с начална тръжна цена в размер на 12100.00 / Дванадесет 
хиляди и сто/ 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 до 10.00 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 14.30 часа 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 50.00 лева 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 гласуване: 
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За – 22                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                   Приема се! 
 
Д-р М. Исмаил: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание.  
 
 

 
 
Председател на ОбС – Омуртаг: /п/ 

/д-р Метин Исмаил/ 
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