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  П Р О Т О К О Л 
 

№ 40 
 

27.12.2013 г. 
 

  Днес, 27.12.2013 г. от 14:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе четиридесето 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 21 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито Председателя на ОбС – 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 

четиридесето /редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2013 г.  

2. Докладна записка относно одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година на Община Омуртаг.   

3. Докладна записка относно наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Омуртаг. 

4. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на 
местните данъци на територията на Община Омуртаг. 
           5. Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване      
върху имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда 
по реда на ЗОС./ЕТ „ ЕСАШ - Емине Еюбова”/ 
 6. Разни. 
 
  д-р Метин Исмаил – Това е дневният ред колеги. Заседанието е редовно. Имате думата за 
изменение и допълнение на дневния ред. Понеже ситуацията е следпразнична и предпразнична, г-
н Дерменджиев и Павел Радев имаха входирано искане, когато т. Разни е включена в дневния ред, 
тук да присъстват директорите на дирекции, управителите на дружества, г-н Кмета, Секретаря на 
общината, но днес ситуацията е малко по – различна. Предполагам, че ще проявят разбиране. 
Имате думата колеги за промяна и допълнение на дневния ред. Ако няма, нека да гласуваме. 
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува 
 

За – 20                                            Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                                  Приема се! 

   
Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 
капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2013 г.  

2. Докладна записка относно одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година на Община Омуртаг.   
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3. Докладна записка относно наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Омуртаг. 

4. Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на 
местните данъци на територията на Община Омуртаг. 
           5. Предложение относно откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване      
върху имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда 
по реда на ЗОС./ЕТ „ ЕСАШ - Емине Еюбова”/ 
 6. Разни. 
 
Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 300 

 
Относно: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите 

разходи на Община Омуртаг през 2013 г.  
 
  На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.12 и чл.18 от Закона 
за общинските бюджети, Общински съвет – Омуртаг: 
  Утвърждава следните промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи, съгласно 
Приложение № 1 – общинска администрация. 

 
Резултати от поименното гласуване: 

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

 

         За – 20                                  Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                         Приема се!  
Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 301 

 

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година на Община Омуртаг. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – 
Омуртаг, 

Одобрява бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. на Община Омуртаг, както следва: 
 

1. Прогноза  за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 г. – 
Приложение №1; 

2. Прогноза  за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. – 
Приложение №2; 

3.Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №5. 

 

Приложение: Приложение № 1, 2 и 5. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

            За – 20                               Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                                     Приема се!  
Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 302 

 

Относно: Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Омуртаг. 

 
1. Отменя Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Омуртаг, приета с Решение №138, Протокол №10/30.03.2004 г. и 
актуализирана с Решение №294 по Протокол №36 от 23.11.2009 г. на Общински съвет - Омуртаг. 

2. На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА), чл.76, ал.3, и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), чл.28 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА) и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, приема Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Омуртаг. 

 
Приложение: Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Омуртаг. 

 
 Резултати от поименното гласуване: 

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

            За – 20                               Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                                      Приема се!  
 

Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 303 

 

Относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци   
на територията на Община Омуртаг. 
 

Общински съвет – Омуртаг , на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  чл.1, ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси, приема промени в Наредбата за определяне на размера на местните  
данъци на територията на Община Омуртаг, както следва: 
  
            В заглавието на наредбата думите «през 2011 г.» се заличават. 
 

            В чл.5 ал.1, в изречение второ запетаята се заменя с точка, останалият текст се заличава и се 
създава се ново изречение със следният текст: «В производствата по установяване на данъчни 
задължения служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи 
по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични 
изпълнители.»    

В чл.7. се създава ал.4 със следният текст «Не се облагат с данък недвижимите имоти с 
данъчна оценка до 1680 лв. включително.» 
 

Чл.45. ал.1 се изменя така:  
             За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с 
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", 
"Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41 данък за съответната година се 
заплаща с намаление  40 на сто. 
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           Създава се нова ал. 2 със следният текст: 
           За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на 
екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за 
съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 1 и 3 
данък. 
 

          Досегашната ал. 2 става ал.3 и се изменя така: 
          За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 
двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 
на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от 
определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 
 

          Досегашната ал.3 става ал.4.   

          Създава се нова ал.5 със следният текст: 
          Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват 
чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с 
определената от производителя екологична категория. 
 
          В чл.57 ал.3 се заменя със следният текст: Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на 
бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за 
туризма.  
  
          В чл. 58 алинеи 4 и 5 се отменят. 
 
          Чл. 59 се изменя така: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 
11, ал. 2 от Закона за туризма. 
 

Решението влиза в сила от деня на приемането му! 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 304 

 

Относно: Откриване на процедура за учредяване на право на надстрояване върху имот 
частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на 
ЗОС 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл.39 от НРПУРОИ открива процедура 
за учредяване на право на надстрояване, за магазин за промишлени стоки  с площ 148кв.м. и право 
на строеж на Рампа с площ 15кв.м. 

върху общински поземлен имот с кад. № 53535.501.636 /Стар идентификатор УПИ V, в 
кв.41 / по кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг на собственика на пристроена върху 
имота сграда – Заведение за бързо хранене – лицето ЕТ “ЕСАШ – ЕЕ” Емине Еюбова. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по изготвянето на пазарна оценка за стойността на правото на пристрояване от 
лицензиран оценител и внасяне на същата за приемане на заседание на ОбС – Омуртаг. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

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

            За – 17                               Против – 1                    Въздържали се – 3 
 

                                                     Приема се!  
 
д-р Метин Исмаил – Предложението по 5 т. се приема. Преминаваме към следваща т. 

Разни. Така както споменах в началото на заседанието, имаше Предложение от общинските 
съветници г-н Дерменджиев и Павел Радев за т. Разни да присъстват Кмета, зам. Кметовете, 
Секретаря, управители на дружествата. Но тъй като се намираме в следпразнична и предпразнична 
ситуация, мисля, че ще бъдем разбрани, но въпреки всичко, ако имате въпроси по т. Разни имате 
думата колеги. 

Владимир Кънчев – Няма кой да отговори.  
д-р Метин Исмаил – Поемам ангажимента на следващата сесия да има представители от 

общинска администрация за отговор на съответните въпроси. Поради изчерпване на дневния ред, 
закривам днешното заседание. Благодаря Ви. Приятен ден.   
 
 
 
 

 
 
                                

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