
Протокол №4 от извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 30.12.2011 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

№ 4 
 

30.12.2011 г. 
 

Днес, 30.12.2011 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе четвърто 
заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 24 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг д-р Метин Исмаил 

Исмаил.  
На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг Неждет Шабан и 

служители от общинска администрация.  
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

 
Д-р М. Исмаил - На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30 

от Правилника за организация и дейността на ОбС – Омуртаг и неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг свиквам четвърто 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Утвърждаване на корекции по прихода и разхода по бюджета на общинска 

администрация Омуртаг през 2011 г. 
2. Удължаване на срока на действие на Решение № 442 по Протокол № 51 от 

13.12.2010 г. 
3. Допълнение на Решение № 5 от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
4. Допълнение на Решение № 6 от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
5. Решение за персонална пенсия. 

 
Д-р Метин Исмаил – Това е проекта за дневния ред колеги. Имате думата 

евентуално за промени на дневния ред. Ако няма други предложения нека да гласуваме. 
 

За – 24   Против – 0   Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Утвърждаване на корекции по прихода и разхода по бюджета на общинска 
администрация Омуртаг през 2011 г. 

2. Удължаване на срока на действие на Решение № 442 по Протокол № 51 от 
13.12.2010 г. 

3. Допълнение на Решение № 5 от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
4. Допълнение на Решение № 6 от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
5. Решение за персонална пенсия. 
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Първа точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
         № 22 
 

ОТНОСНО: 1. Утвърждаване на корекции по прихода и разхода по бюджета на  
общинска администрация Омуртаг през 2011 г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,  и във връзка с чл.18 и 

чл.27 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Омуртаг: 
Утвърждава следните промени по бюджета на общинска администрация 

Омуртаг, като прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 
или от една дейност в друга без да изменя общия и размер, съгласно  Приложение №1.  
                      Решението влиза в сила от деня на приемането му. 

 
 

За – 24         Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Втора  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                       № 23 
 

Относно: Удължаване на срока на действие на Решение № 442 по Протокол № 
51 от 13.12.2010 г. 
 
           Общински съвет – Омуртаг на основание чл. 21 ал. 1 т.10 от ЗМСМА във връзка 
с чл.24 от Закона от общинските бюджети удължава срока на погасяване на 
задължението до 31.01.2012 г., да ползва заем от остатъка по бюджета в държавни 
дейности за покриване на недостига в местните дейности до размера на извършените 
разходи. 
 
 
 

За – 23            Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
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Трета  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 24 
 

Относно: Допълнение на Решение № 5 от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг. 
 

Общински съвет – Омуртаг, допълва свое Решение № 5 от 08.12.2011 г. в частта 
на основанията, със следния текст: 
        ,,… и § 3 от ЗР на ЗИ ЗАТУРБ / обн. ДВ, бр. 95 от 2011 г., в сила от 02.12.2011г. / 
до обнародването на Решение № 4  от 08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг в ,, Държавен 
вестник …’’. 
 

Окончателно Решение № 5 добива следния вид: 
 

Общински съвет – Омуртаг, на основание чл.21,ал.1, т.2 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и § 3 от ЗР на ЗИ ЗАТУРБ / обн. ДВ, бр. 
95 от 2011 г., в сила от 02.12.2011г. / до обнародването на Решение № 4  от 
08.12.2011 г. на ОбС – Омуртаг в ,, Държавен вестник ’’, одобрява структурата на 
Общинска администрация – Омуртаг, съгласно приложение №1, като промяната следва 
да се извърши в длъжностното разписание на Общинска администрация – Омуртаг. 

 
За – 23         Против – 0            Въздържали се – 0 

 
Приема се! 

 
Четвърта  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                     № 25 
 

                 ОТНОСНО:  Решение № 6 от 08.12.2011 на ОбС- Омуртаг 
 

Общински съвет – Омуртаг на основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА, и в 
изпълнение  на Приложение № 5 към  чл.2, т.4 Изм.-ДВ, бр.27 от 2011 г., в сила от 
01.01.2011г., изм. - ДВ, бр.51 от 2011 г. в сила от 01.09.2011 г. и & 3  от  ЗР на ЗИ ЗАТУРБ  
/обн.ДВ, бр.95 от 2011 г., в сила от 02.12.2011 г / до обнародването на Решение № 4 от 
08.12.2011 г. на ОбС-Омуртаг в «Държавен вестник» утвърждава  основните месечните 
заплати на кметските наместници, съгласно Приложение №1 т. А.4. Решението влиза в 
сила от обнародването му в “Държавен вестник”. 

 
За – 23         Против – 0            Въздържали се – 0 

 
Приема се! 
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Пета  точка от дневния ред 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                       № 26 
 

Относно: Решение за персонална пенсия 
 

Общински съвет – Омуртаг, на основание чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване, чл. 7, ал. 2, т. 1, чл. 8, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
РЕШИ: 

Предлага на Министерския съвет да отпусне персонална пенсия на децата на 
Рейхан Мехмедов Рушудов: 

- Сибелджан Рейханова Мехмедова, ЕГН 9607018231; 
- Гюлайше Рейханова Мехмедова, ЕГН 0045258276; 
-   Денис Рейханов Мехмедов, ЕГН 0147048225. 
 
Д-р Метин Исмаил – Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. Желая Ви весело посрещане на новата 2012 г. Нека годината да е по–малко 
кризисна. Желая Ви всичко най–хубаво . Благодаря Ви и приятен ден.  

 
За – 23              Против – 0            Въздържали се – 0 

 
                 Приема се! 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 


