
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 59 
 

09.12.2014 г. 
 

  Днес, 09.12.2014 г. от 14:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
петдесет и девето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 22 съветника от общо 29 съветника. 
 На заседанието присъстваха още Кмета на Община Омуртаг – Неждет 
Шабан, инж. Мехмед Мехмедов – зам. Кмет на Община Омуртаг, Секретаря 
на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, служители от Общинска 
администрация.  
 Заседанието бе открито от заместник председателя на ОбС – Омуртаг – 
Ешреф Хасанов Ешрефов 
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

Е. Ешрефов: Добър ден на всички. Днес сме удостоени с присъствието 
на заместник областния управител на област Търговище – г-жа Йорданка 
Георгиева.  

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 девето  редовно заседание 
на Общински съвет – Омуртаг на 09.12.2014 г. /вторник/, 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 одобряване на задание и допускане на 

изработване на  ПУП – План за застрояване на част от ПИ № 002008 и ПИ № 
002023, м. „Съртата” в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг.   

2. Предложение относно одобряване на задание и допускане на 
изработване на  ПУП – План за застрояване на част от ПИ № 007024 и ПИ № 
007026, м. „Първомайски” в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.   

3. Предложение относно откриване на процедури за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо 
място по действащия регулационен план на село Беломорци, по реда на ЗУТ 
и ЗОС. 

4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти, с начин на трайно ползване „Ниви”. 
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5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 

поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо 
място с площ 16кв.м. с кад. № 53535.501.3254 по КККР на гр. Омуртаг по 
реда на ЗУТ и ЗОС. 

6. Разни.  
 

Е. Ешрефов: Това е проекто дневният ред колеги. Имате думата за 
промени и допълнения на дневния ред.  

Х. Бобов: Председател на ПК по „Стопанска по политика”. На 
заседание на ПК се разгледаха две допълнителни предложения, а именно: 
Предложение относно Спиране на изпълнението на Решение № 85 от 
30.05.2012г. относно учреденото безвъзмездно право на ползване на 
незастроен общински терен за открит паркинг представляващ част от 
поземлени имоти с №№ 53535.501.493 и 53535.501.2073 по КККР на 
гр.Омуртаг; и Предложение относно Приемане на Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в община Омуртаг за 2015г.  

Предлагам тези две предложения да влязат в дневния ред като т.6 и т.7, 
а т.6 от проекто дневния ред да стане т.8 – Разни.  

Е. Ешрефов: Нека да гласуваме допълните точки, като т.6 и т.7. Който 
е съгласен, моля да гласува.  

 
ЗА – 21   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Е. Ешрефов: Сега нека да гласуваме целия дневен ред. Моля, който е 

съгласен, да гласува.  
 
ЗА – 21   ПРОТИВ –0  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 
Приема се! 

 
Заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 
1. Предложение относно одобряване на задание и допускане на 

изработване на  ПУП – План за застрояване на част от ПИ № 002008 и ПИ № 
002023, м. „Съртата” в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг.   

2. Предложение относно одобряване на задание и допускане на 
изработване на  ПУП – План за застрояване на част от ПИ № 007024 и ПИ № 
007026, м. „Първомайски” в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.   

3. Предложение относно откриване на процедури за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо 
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място по действащия регулационен план на село Беломорци, по реда на ЗУТ 
и ЗОС. 

4. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
общински поземлени имоти, с начин на трайно ползване „Ниви”. 

5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ предаваемо 
място с площ 16кв.м. с кад. № 53535.501.3254 по КККР на гр. Омуртаг по 
реда на ЗУТ и ЗОС. 

6. Предложение относно Спиране на изпълнението на Решение № 
85 от 30.05.2012г. относно учреденото безвъзмездно право на ползване на 
незастроен общински терен за открит паркинг представляващ част от 
поземлени имоти с №№ 53535.501.493 и 53535.501.2073 по КККР на гр. 
Омуртаг 

7. Предложение относно Приемане на Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в община Омуртаг за 2015г. 

8. Разни.  
 

Първа точка от дневния ред - Предложение относно одобряване на 
задание и допускане на изработване на  ПУП – План за застрояване на част от 
ПИ № 002008 и ПИ № 002023, м. „Съртата” в землището на с. Илийно, общ. 
Омуртаг.  

   
Резултати от гласуване: 

 
За – 21                     Против – 0                  Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 434 
 

Относно: Одобряване на задание и допускане на изработване на  ПУП 
– План за застрояване на част от ПИ № 002008 и ПИ № 002023, м. „Съртата” 
в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг 

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

Общински съвет – Омуртаг, одобрява задание за проектиране и разрешава 
изработване на ПУП – План за застрояване на част от ПИ  № 002008 и ПИ № 
002023, м. „Съртата” в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг.  
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Втора точка от дневния ред - Предложение  относно Одобряване на 

задание и допускане на изработване на  ПУП – План за застрояване на част от 
ПИ № 007024 и ПИ № 007026, м. „Първомайски” в землището на с. Горно 
Новково, общ. Омуртаг.  

 
Резултати от гласуване: 

               
За – 21                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 435 

Относно: Одобряване на задание и допускане на изработване на  ПУП 
– План за застрояване на част от ПИ № 007024 и ПИ № 007026, м. 
„Първомайски” в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг 

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

Общински съвет – Омуртаг, одобрява задание за проектиране и разрешава 
изработване на ПУП – План за застрояване на част от ПИ  № 007024 и ПИ № 
007026, м. „Първомайски” в землището на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.  

 
 
Трета точка от дневния ред - Предложение относно откриване на 

процедури за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, 
представляващ предаваемо място по действащия регулационен план на село 
Беломорци, по реда на ЗУТ и ЗОС.  

 
Резултати от гласуване: 

               
За – 21                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 436 
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Относно: Откриване на процедури за продажба на поземлен имот – 

частна общинска собственост, представляващ предаваемо място по 
действащия регулационен план на село Беломорци, по реда на ЗУТ и ЗОС. 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.4 
от ЗОС и чл.60 от НРПУРОИ открива процедура за продажба на следният 
общински поземлен имот, представляващ предаваемо място:   

1. Поземлен имот с площ 350кв.м. - частна общинска собственост, част 
от имот VІІ-124, кв.22 по плана на с.Беломорци, собственост на  Богдан 
Александров Ангелов от с.Беломорци, общ.Омуртаг. 

За общинският поземлен имот е съставен АОС № 364 от 16.06.2014г.. 
ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 

всички последващи процедури по изготвянето на пазарна оценка от 
лицензиран оценител и сключването на договор за продажба на цитирания 
по-горе общински поземлени имот, след приемане на пазарната оценка от 
ОбС – Омуртаг. 
 
 

Четвърта точка от дневния ред - Предложение относно откриване 
на процедура за продажба на общински поземлени имоти, с начин на трайно 
ползване „Ниви”.  

Резултати от гласуване: 
               

За – 22                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 
 

                                                   Приема се! 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 437 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на общински 
поземлени имоти, с начин на трайно ползване „Ниви” 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.1 от 
ЗОС, чл.15 от НУРЗОПФиНОПИПНМ на територията на Община Омуртаг 
открива процедура за продажба на общински  поземлени имоти, чрез търг по 
реда на НРПУРОИ, както следва:   

• Имот № 026006 Нива с площ 1.384дка, V категория, местност 
„Ашавулук” по плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има 
съставен АОС № 588/08.12.2014г. 
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• Имот 026048 Нива с площ 4.770дка, V категория, местност „Аша 
авулук” по плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има съставен 
АОС № 589/08.12.2014г. 
• Имот № 030033 Нива с площ 11.000дка, VІ категория, местност 
„Терасите” по плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има 
съставен АОС № 590/08.12.2014г. 
• Имот 049021 Нива с площ 3.900дка, VІ категория, местност 
„Гюней” по плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има 
съставен АОС № 591/08.12.2014г. 
• Имот 049022 Нива с площ 2.998дка, VІ категория, местност 
„Гюней” по плана за земеразделяне на с.Висок, за имота има 
съставен АОС № 592/08.12.2014г. 
• Имот 040070 Нива с площ 0.177дка, ІV категория, местност 
„Край село” по плана за земеразделяне на с.Величка, за имота има 
съставен АОС № 450/15.09.2014г. 
• Имот 040071 Нива с площ 0.378дка, ІV категория, местност 
„Край село” по плана за земеразделяне на с.Величка, за имота има 
съставен АОС № 451/15.09.2014г. 
• Имот 040042 Нива с площ 2.208дка, Х категория, местност „Край 
Гюл махала” по плана за земеразделяне на с.Звездица, за имота има 
съставен АОС № 453/15.09.2014г. 
• Имот 000133 Нива с площ 6.055дка, VІ категория, местност 
„Курбалъ” по плана за земеразделяне на с.Змейно, за имота има 
съставен АОС № 456/15.09.2014г. 
• Имот 019092 Нива с площ 2.363дка, ІV/VІІІ категория, местност 
„Икара аул” по плана за земеразделяне на с.Веренци, за имота има 
съставен АОС № 457/15.09.2014г. 
• Имот 010032 Нива с площ 1.119дка, ІV категория, местност 
„Юкара углу” по плана за земеразделяне на с.Могилец, за имота има 
съставен АОС № 454/15.09.2014г. 

 
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 на 
зеделски земи и внасяне на същите за разглеждане на следващо заседание на 
ОбС - Омуртаг.  
 

 Пета точка от дневния ред - Предложение относно откриване 
на процедура за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, 
представляващ предаваемо място с площ 16кв.м. с кад. № 53535.501.3254 по 
КККР на гр. Омуртаг по реда на ЗУТ и ЗОС.  

 
Резултати от гласуване: 
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За – 21                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 438 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на поземлен имот – 
частна общинска собственост, представляващ предаваемо място с площ 
16кв.м. с кад. № 53535.501.3254 по КККР на гр. Омуртаг по реда на ЗУТ и 
ЗОС 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.4 от 

ЗОС и чл.60 от НРПУРОИ открива процедура за продажба на следният 
общински поземлен имот, представляващ предаваемо място:   

 
- Поземлен имот с кад. № 53535.501.3254 по КККР на гр.Омуртаг, 

общ.Омуртаг,  с площ 16кв.м. - частна общинска собственост, предаваем към 
ПИ с кад. № 53535.501.783 с площ 114кв.м., собственост на Сидер Христов 
Савов от гр.Омуртаг, ул.»Кожарска» № 4, общ.Омуртаг. 

За общинският поземлен имот е съставен АОС № 458 от 15.09.2014г.. 
 
ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на 

всички последващи процедури по изготвянето на пазарна оценка от 
лицензиран оценител и сключването на договор за продажба на цитирания 
по-горе общински поземлени имот, след приемане на пазарната оценка от 
ОбС – Омуртаг. 

 
 
 Шеста точка от дневния ред - Предложение относно Спиране 

на изпълнението на Решение № 85 от 30.05.2012г. относно учреденото 
безвъзмездно право на ползване на незастроен общински терен за открит 
паркинг представляващ част от поземлени имоти с №№ 53535.501.493 и 
53535.501.2073 по КККР на гр. Омуртаг.  

 
Резултати от гласуване: 

               
За – 20                Против – 0           Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 439 
 

Относно: Спиране на изпълнението на Решение № 85 от 30.05.2012г. 
относно учреденото безвъзмездно право на ползване на незастроен общински 
терен за открит паркинг представляващ част от поземлени имоти с №№ 
53535.501.493 и 53535.501.2073 по КККР на гр.Омуртаг 

 
 

І. ОбС – Омуртаг спира изпълнението на свое Решение № 85/30.05.2012г. 
считано от 01.12.2014г. до 01.03.2015г.. 

ІІ. ОбС – Омуртаг определя за периода от 01.12.2014г. до 01.03.2015г. 
разходите по организация на поддържането и експлоатацията на открит 
паркинг, находящ се върху части от ПИ с кад. №№ 53535.501.493 и 
53535.501.2073 по КККР на гр.Омуртаг да се поемат от общината.  

ІІІ. ОбС – Омуртаг  възлага на Кмета на Община Омуртаг да издаде 
заповед за определяне на задълженията и правата на „Общински пазари и 
тържища” ЕООД гр.Омуртаг произтичащи от настоящето решение. 

Настоящето решение влиза в сила от деня на приемането му.  
 
 
Седма точка от дневния ред - Предложение относно Приемане на 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Омуртаг за 
2015г.  

 
Резултати от гласуване: 

               
За – 20                                     Против – 0                      Въздържали се – 0 

 
                                                   Приема се! 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 440 
 

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в община Омуртаг за 2015г.  
 
 

Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
и чл. 26а от Закона за народните читалища. 

 8 



Протокол № 59 от заседание на ОбС – Омуртаг, проведено на 09.12.2014г. 
 
1. Приема Годишен план за развитие на читалищната дейност в 

Община Омуртаг за 2015 година, съгласно Приложение № 1 
2. Предложения за дейността на отделните читалища се прилагат 

към това решение като Приложение № 2.  
 
 
Осма точка от дневния ред. 
Е. Ешрефов: Преминаваме към т.8 от дневния ред – Разни.  
По т. Разни от дневния ред бяха зададени въпроси относно 

инфраструктурата, водоснабдяването, движението, образованието в община 
Омуртаг.  

Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан отговори на въпросите 
поставени от общинските съветници.  

 
 
 

 
 
 
Зам. председател на ОбС – Омуртаг: /п/ 

/Ешреф Ешрефов/ 
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