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П Р О Т О К О Л 
 

№ 17 
 

20.09.2012 г. 
 

Днес, 20.09.2012 г. от 11:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе седемнадесето  

извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 19 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Зам. председателя на ОбС – Омуртаг Ердинч Алиев Алиев. 

На заседанието присъстваха още – Секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова и 

служители от общинска администрация.  

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 
 

Ердинч Алиев - 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 седемнадесето извънредно 

заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
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разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени 

бюджетни средства и ЕБС ,,Култура’’ - ,,Други дейности по културата’’. 

 2. Докладна записка относно участие в проектно предложение за безвъзмездна финансова 

помощ по схема BG161PO001/3.2-03/2012 ,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите ІІ ’’от Оперативна програма ,,Регионално развитие’’ 2007 – 

2013 г., Приоритетна ос 3: ,,Устойчиво развитие на туризма’’, операция 3.2: ,,Развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите’’.  

 3. Предложение относно промяна на предназначение на поземлен имот, във връзка със 

строеж на подобект: ,,Обслужващ път’’ за обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг 

от яз. Ястребино. 

4. Предложение относно промяна на предназначение на поземлен имот в землището на с. 

Горно Козарево, общ. Омуртаг и учредяване на право за прокарване и преминаване във връзка с 

проектиране на Парцеларен план на линеен обект на техническа инфраструктура и план за 

застрояване за обект Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево, общ. Омуртаг. 

5. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. 

меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 

6. Предложение относно заповед № 343/17.09.2012 г.на Областния управителна Област 

Търговище във връзка с Решения №№ 129 и130/31.08.2012 г. на Общински съвет Омуртаг. 

 

Ердинч Алиев – Имате  ли други предложения? Ако нямате да гласуваме  дневния  ред. 

Който е съгласен моля да гласува. 

 

За – 19                                                  Против – 0                                      Въздържали се – 0 

                                                                Приема се!   

Заседанието протече при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
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разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени 

бюджетни средства и ЕБС ,,Култура’’ - ,,Други дейности по културата’’. 

 2. Докладна записка относно участие в проектно предложение за безвъзмездна финансова 

помощ по схема BG161PO001/3.2-03/2012 ,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинациите ІІ ’’от Оперативна програма ,,Регионално развитие’’ 2007 – 

2013 г., Приоритетна ос 3: ,,Устойчиво развитие на туризма’’, операция 3.2: ,,Развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите’’.  

 3. Предложение относно промяна на предназначение на поземлен имот, във връзка със 

строеж на подобект: ,,Обслужващ път’’ за обект ,,Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг 

от яз. Ястребино. 

4. Предложение относно промяна на предназначение на поземлен имот в землището на с. 

Горно Козарево, общ. Омуртаг и учредяване на право за прокарване и преминаване във връзка с 

проектиране на Парцеларен план на линеен обект на техническа инфраструктура и план за 

застрояване за обект Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево, общ. Омуртаг. 

5. Предложение относно приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. 

меморандуми на нежилищни обекти с открита процедура за приватизация. 

6. Предложение относно заповед № 343/17.09.2012 г.на Областния управителна Област 

Търговище във връзка с Решения №№ 129 и130/31.08.2012 г. на Общински съвет Омуртаг. 

 

Първа точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                             № 137 
 

 ОТНОСНО: Утвърждаване на корекции в бюджета и разчета за финансиране на 

капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни средства и ЕБС 

„Култура” – „Други дейности по културата”. 

 

 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 бюджета и разчета за финансиране на капиталовите 

разходи, съгласно Приложение №1 – общинска администрация.   

 
      Приложение №1 

         

КОРЕКЦИИ В БЮДЖЕТА И РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 

2012 Г. 

       

      (в лева) 

№по 

ред 
Наименование на обектите 

№ на 

параграф 

Функция, 

дейност и 

параграф 

Било 

план 

Става 

план 
Разлика 

  ПО РАЗХОДА           

  ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ     155239 155239 0 

  І. Собствени бюджетни средства     148739 148739 0 

1 

Реконструкция/възстановяване и оборудване на 

"МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр. Омуртаг 52-06 1 12 122 24135 0 -24135 
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2 

“Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 

”Реконструкция и рехабилитация на уличната 

водопроводна мрежа и изграждане на нова 

канализационна мрежа и ПСОВ на с. Камбурово, 

общ. Омуртаг”. 52-06 6 12 603 17604 52812 35208 

3 

Капиталов трансфер за нефинансови предприятия - 

МБАЛ 55-01 4 02 412 107000 89963 -17037 

4 

Консултантски услуги за кандидатстване с Проект: 

"Подобряване достъпа на населението и предоставяне на 
услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и 

рехабилитация на общинската пътна инфраструктура". 

Рехабилитация на общински път TGV 1058/ІІ-48, Омуртаг  52-06 8 32 832 0 1800 1800 

5 

Консултантски услуги за кандидатстване с Проект: 

Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и 
гостите на Община Омуртаг" със следните обекти: 

"Реконструкция на спортен комплекс в гр. Омуртаг" и 

"Изграждане на мултифункционално игрище в двора на 
ОУ  52-06 1 12 122 0 1764 1764 

6 

Изготвяне на работен проект на обект "Реконструкция на 

спортен комплекс в гр. Омуртаг и изграждане на 

муртифункционално игрище в двора на ОУ с. Врани кон". 
Подобект: Реконструкция на спортен комплекс в гр. 

Омуртаг. Подобект: Мултифункционално игрище в дво 52-06 1 12 122 0 2400 2400 

  
ЕБС "Култура" - "Други дейности по 

културата"     6500 6500 0 

7 Материали  10-15 7 32 759 2000 1000 -1000 

8 Вода, горива и енергия  10-16 7 32 759 2500 1500 -1000 

9 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи  10-98 7 32 759 2000 1000 -1000 

10 

ОР читалище с. Г. Църквище - Доставка на PVC и 

AL дограма 51-00 7 32 759 0 3000 3000 

 

                                     Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                - отсъства 

2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - отсъства 

3) Фикрет Йонузов Ереджебов     - за 

4) Мустафа Шабанов Камберов     - отсъства 

5) Мехмед Мехмедов Ахмедов              - за 

6) Ихсан Лютфиев Селимов        - за 

7) Севджан Хюсеинова Салиева                                - отсъства 

8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов     - за 

9) Месут Ибрахимов Мехмедов     - за 

10) Исмаил Хасанов Ибрямов              - за 

11) Митко Маринов Каракачанов               - отсъства 

12) Ердинч Алиев Алиев                - за 

13) Мехмед Хюсеин Исмаил     - отсъства 

14) Мехмед Сабри Есад                - за 

15) Хасан Хасанов Мустафов     - за 

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова  - за 

17) Хайредин Мехмедов Бобов                        - за 

18) Ахмед Раимов Ахмедов     - отсъства 

19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 
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20) Талиб Хасанов Талибов               - за 

21) Стефан Христов Джамбазов     - за 

22) д-р Евтим Минчев Хатунчев     - за 

23) Галина Атанасова Иванова     - въздържал се 

24) Невяна Радева Захариева          - отсъства 

25) Сали Сюлейманов Салиев               - въздържал се 

26) Витан Цветанов Витов                - отсъства 

27) Владимир Георгиев Кънчев     - за 

28) Павел Димитров Радев      - отсъства 

29) Елин Алдинов Дерменджиев     - против 
   
За – 15                                               Против – 1                                 Въздържали се – 2 

 

                                                            Приема се! 

 

Втора точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                             № 138 
 

 І. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 23 от ЗМСМА Общински съвет Омуртаг приема: 

1.Дава съгласие община Омуртаг да кандидатства в партньорство с община Върбица, област 

Шумен и община Сунгурларе, област Бургас с проектно предложение по схема за безвъзмездна 

финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” от Оперативната програма "Регионално 

развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 

3.2:„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

2. В случай на одобрение на проектното предложение за финансиране, дава съгласие община 

Омуртаг да осигури 1.25% собствен принос в размер до 6 125,00лв. 

3. Дава съгласие община Омуртаг да продължи изпълнението на задължителните съгласно 

насоките за кандидатстване дейности по проекта, а именно рекламни дейности, участие в 

туристически борси, изложения и панаири и изследване на въздействието на осъществените 

маркетингови и рекламни дейности за период до 1 /една/ година след приключване на дейностите 

по проекта. 

4. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Договор за партньорство за целите на 

проектното предложение с партньорите по проекта- община Върбица, област Шумен и община 

Сунгурларе, област Бургас. 

5. Упълномощава кмета на община Омуртаг да представлява общината като страна по договор за 

партньорство. 

6. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Декларация за партньорство. 

7. Упълномощава кмета на община Омуртаг да предприеме съответните действия по 

разработване на проектното предложение и кандидатстване по схема BG161PO001/3.2-03/2012 

„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” от 

Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.. 

         ІІ. Решението влиза в сила в деня на провеждане на заседанието 20.09.2012 г. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                - отсъства 

2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - отсъства 

3) Фикрет Йонузов Ереджебов     - за 
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4) Мустафа Шабанов Камберов     - отсъства 

5) Мехмед Мехмедов Ахмедов              - за 

6) Ихсан Лютфиев Селимов        - за 

7) Севджан Хюсеинова Салиева                                - отсъства 

8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов     - за 

9) Месут Ибрахимов Мехмедов     - за 

10) Исмаил Хасанов Ибрямов              - за 

11) Митко Маринов Каракачанов               - отсъства 

12) Ердинч Алиев Алиев                - за 

13) Мехмед Хюсеин Исмаил     - за 

14) Мехмед Сабри Есад                - за 

15) Хасан Хасанов Мустафов     - за 

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова  - за 

17) Хайредин Мехмедов Бобов                        - за 

18) Ахмед Раимов Ахмедов     - отсъства 

19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 

20) Талиб Хасанов Талибов               - за 

21) Стефан Христов Джамбазов     - за 

22) д-р Евтим Минчев Хатунчев     - за 

23) Галина Атанасова Иванова     - за 

24) Невяна Радева Захариева          - отсъства 

25) Сали Сюлейманов Салиев               - за 

26) Витан Цветанов Витов                - отсъства 

27) Владимир Георгиев Кънчев     - за 

28) Павел Димитров Радев      - отсъства 

29) Елин Алдинов Дерменджиев     - за 
   

За – 19                                               Против – 0                           Въздържали се – 0 
 

                                                                  Приема се! 
 

Трета точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                              № 139 
 

Относно: Промяна на предназначение на поземлен имот, представляващ пасище с 

храсти, във връзка със строеж на подобект: „Обслужващ път” за обект „Допълнително 

водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино” 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ дава 

предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот № 53535.205.32, 

представляващ пасище с храсти.  

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

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                - отсъства 

2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - отсъства 

3) Фикрет Йонузов Ереджебов     - за 

4) Мустафа Шабанов Камберов     - отсъства 

5) Мехмед Мехмедов Ахмедов              - за 
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6) Ихсан Лютфиев Селимов        - за 

7) Севджан Хюсеинова Салиева                                - отсъства 

8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов     - за 

9) Месут Ибрахимов Мехмедов     - за 

10) Исмаил Хасанов Ибрямов              - за 

11) Митко Маринов Каракачанов               - отсъства 

12) Ердинч Алиев Алиев                - за 

13) Мехмед Хюсеин Исмаил     - за 

14) Мехмед Сабри Есад                - за 

15) Хасан Хасанов Мустафов     - за 

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова  - за 

17) Хайредин Мехмедов Бобов                        - за 

18) Ахмед Раимов Ахмедов     - отсъства 

19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 

20) Талиб Хасанов Талибов               - за 

21) Стефан Христов Джамбазов     - за 

22) д-р Евтим Минчев Хатунчев     - за 

23) Галина Атанасова Иванова     - за 

24) Невяна Радева Захариева          - отсъства 

25) Сали Сюлейманов Салиев               - за 

26) Витан Цветанов Витов                - отсъства 

27) Владимир Георгиев Кънчев     - за 

28) Павел Димитров Радев      - отсъства 

29) Елин Алдинов Дерменджиев     - въздържал се 
   

За – 18                                               Против – 0                           Въздържали се – 1 
 

                                                                  Приема се! 

Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                             № 140 
 

Относно: Промяна на предназначение на поземлен имот – Пасище, мера  № 000144 за І- 

ви пояс на СОЗ в землището на с.Горно Козарево, общ. Омуртаг и учредяване на право за 

прокарване и преминаване във връзка с проектиране на Парцеларен план на линеен обект на 

техническата инфраструктура и план за застрояване за обект Допълнително водоснабдяване на 

с.Долно Козарево, общ.Омуртаг от каптаж „Бююксърт” в землището на с.Горно Козарево 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ дава 

предварително съгласие за учредяване на право на прокарване на подземен водопровод в 

поземлен имот 000145 - пасище, мера, поземлен имот 000053 – пасище, мера в землището на 

с.Горно Козарево  и  поземлен имот № 244011 – пасище, мера в землището на с.Красноселци и 

промяна на предназначение за І-ви пояс на СОЗ на поземлен имот № 000144 – пасище, мера, 

общинска собстгвеност, за обект „Допълнително водоснабдяване на с.Долно Козарево, 

общ.Омуртаг от каптаж „Бююксърт” в землището на с.Горно Козарево”. 

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

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                - отсъства 
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2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - отсъства 

3) Фикрет Йонузов Ереджебов     - за 

4) Мустафа Шабанов Камберов     - отсъства 

5) Мехмед Мехмедов Ахмедов              - за 

6) Ихсан Лютфиев Селимов        - за 

7) Севджан Хюсеинова Салиева                                - отсъства 

8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов     - за 

9) Месут Ибрахимов Мехмедов     - за 

10) Исмаил Хасанов Ибрямов              - за 

11) Митко Маринов Каракачанов               - отсъства 

12) Ердинч Алиев Алиев                - за 

13) Мехмед Хюсеин Исмаил     - за 

14) Мехмед Сабри Есад                - за 

15) Хасан Хасанов Мустафов     - за 

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова  - за 

17) Хайредин Мехмедов Бобов                        - за 

18) Ахмед Раимов Ахмедов     - отсъства 

19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 

20) Талиб Хасанов Талибов               - за 

21) Стефан Христов Джамбазов     - за 

22) д-р Евтим Минчев Хатунчев     - за 

23) Галина Атанасова Иванова     - за 

24) Невяна Радева Захариева          - отсъства 

25) Сали Сюлейманов Салиев               - за 

26) Витан Цветанов Витов                - отсъства 

27) Владимир Георгиев Кънчев     - за 

28) Павел Димитров Радев      - отсъства 

29) Елин Алдинов Дерменджиев     - въздържал се 
   

За – 18                                               Против – 0                           Въздържали се – 1 
 

                                                                  Приема се! 

Пета точка 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                             № 141 
 

 Относно: Приемане на правни анализи, приватизационни оценки и инф. 

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 І, Незастроен с площ 4300кв.м., в кв.11 по плана на с.Станец, отреден за „Училище”. 

За имота има съставен АОС № 72/13.03.1997г. с начална тръжна цена в размер на 8000.00 / Осем 

хиляди / лева , без ДДС ;  
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2. УПИ І, в кв.10 с площ 1800кв.м., отреден за „Читалище” по плана на с.Красноселци. За 

имота съставен АОС № 1097/10.02.2003г. с начална тръжна цена в размер на 5040.00 / Пет 

хиляди и четиридесет/ лева , без ДДС ;  

3. УПИ ІІ с площ 5110кв.м. и двуетажна масивна сграда със ЗП 165кв.м. „Бивше Училище” 

с.Горно Козарево. За имота има съставен АОС № 26/24.02.1997г. с начална тръжна цена в размер 

на 17000.00 / Седемнадесет хиляди/ лева , без ДДС ;  

4. УПИ VІ, кв.2 с площ 510кв.м., по плана на с.Зелена Морава, отреден за „Обществено 

обслужващи дейности”. За имота има съставен АОС № 231/06.12.2011г. с начална тръжна цена в 

размер на 4000.00 / Четири хиляди / лева , без ДДС ;  

5. УПИ VІІ в кв.11 с площ 2100кв.м. по плана на с.Станец, с построената в него сграда 

„Бивше училище” едноетажна паянтова сграда с площ 78кв.м.. За имота има съставен АОС № 

1080/02.12.2002г. с начална тръжна цена в размер на 5 900.00 / Пет хиляди и деветстотин/ 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 14.00часа 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 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. Възлага на Кмета на Община Омуртаг организацията и провеждането на търговете, 

определяне на спечелилите  и сключването на приватизационните договори. 
 

 

                                  Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                - отсъства 

2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - отсъства 

3) Фикрет Йонузов Ереджебов     - за 

4) Мустафа Шабанов Камберов     - отсъства 

5) Мехмед Мехмедов Ахмедов              - за 

6) Ихсан Лютфиев Селимов        - за 

7) Севджан Хюсеинова Салиева                                - отсъства 

8) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов     - за 

9) Месут Ибрахимов Мехмедов     - за 

10) Исмаил Хасанов Ибрямов              - за 

11) Митко Маринов Каракачанов               - отсъства 

12) Ердинч Алиев Алиев                - за 

13) Мехмед Хюсеин Исмаил     - за 
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14) Мехмед Сабри Есад                - за 

15) Хасан Хасанов Мустафов     - за 

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова  - за 

17) Хайредин Мехмедов Бобов                        - отсъства 

18) Ахмед Раимов Ахмедов     - отсъства 

19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 

20) Талиб Хасанов Талибов               - за 

21) Стефан Христов Джамбазов     - за 

22) д-р Евтим Минчев Хатунчев     - за 

23) Галина Атанасова Иванова     - за 

24) Невяна Радева Захариева          - отсъства 

25) Сали Сюлейманов Салиев               - за 

26) Витан Цветанов Витов                - отсъства 

27) Владимир Георгиев Кънчев     - за 

28) Павел Димитров Радев      - отсъства 

29) Елин Алдинов Дерменджиев     - за 
   

За – 18                                               Против – 0                           Въздържали се – 0 
 

                                                                  Приема се! 

 

Ердинч Алиев – Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

 

 

 

                                                                          Председател на ОбС – Омуртаг:      /п/ 

                                                                                  /Д-р Метин Исмаил/ 
 

 


