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П Р О Т О К О Л  
 

                        № 13 
 

28.06.2012 г. 
 

Днес, 28.06.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе 
тринадесето извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

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

На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан, 
Зам. кмета – М. Мехмедов, секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, 
Управители на дружествата с общинско участие 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 тринадесето 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обсъждане на годишните финансово-счетоводни отчети за 2011 г. на 
дружествата с общинско участие, както следва: 

 „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „Общински имоти” ЕООД, гр. Омуртаг;   
 „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг; 
 „Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „ДЗСР – Омуртаг” ООД, гр. Омуртаг 
2. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински 

поземлени имоти, находящи се в с. Врани кон. 
3. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 

поземлени имоти, представляващи предаваеми места към имоти, собственост на 
физически и юридически лица. 

 

         Ердинч Алиев – Това са точките по проектно – дневния ред, имате думата колеги. 
Ако няма предложения за промяна, нека да гласуваме така предложения дневен ред. 
 

За – 21                        Против – 0            Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обсъждане на годишните финансово-счетоводни отчети за 2011 г. на 
дружествата с общинско участие, както следва: 

 „Общински пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „Общински имоти” ЕООД, гр. Омуртаг;   



Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 28.06.2012 г. 
 

 „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг; 
 „Медицински център І” ЕООД, гр. Омуртаг; 
 „ДЗСР – Омуртаг” ООД, гр. Омуртаг 

 
2. Предложение относно приемане на пазарни оценки за продажба на общински 

поземлени имоти, находящи се в с. Врани кон. 
3. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински 

поземлени имоти, представляващи предаваеми места към имоти, собственост на 
физически и юридически лица. 
 
Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 93 
 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2011 г. на “Общински 
пазари и тържища” ЕООД, гр. Омуртаг 

 
І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “Общински пазари и тържища” 
ЕООД гр. Омуртаг към 31.12.2011 г. 

 

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

За – 20                                         Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                          Приема се! 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 94 
 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2011 г. на “Общински 
имоти” ЕООД, гр. Омуртаг 

 
 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “Общински имоти” ЕООД, гр. Омуртаг 
към 31.12.2011 г. 
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ІІ. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 

За – 19                                        Против – 0                     Въздържали се – 1 
 

                                                         Приема се! 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 95 

 
Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2011 г. на “МБАЛ” ЕАД, 

гр. Омуртаг  
 

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ,  чл. 21, ал. 1 т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “МБАЛ” ЕАД, гр. Омуртаг към 
31.12.2011г.  

 

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

За – 20                                        Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                         Приема се! 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 96 
 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2011 г. на “Медицински 
център І” ЕООД, гр. Омуртаг 

 
І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “Медицински център І” ЕООД, гр. 
Омуртаг към 31.12.2011 г.  
 

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

За – 20                                        Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                          Приема се! 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 97 
 

Относно: Годишен финансов счетоводен отчет за 2011 г. на “ДЗСР” ООД, 
гр. Омуртаг 
  

І. ОбС – Омуртаг, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 2, от 
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел РЕШИ: 

Приема годишния отчет и баланс на “ДЗСР” ООД, гр. Омуртаг, към 
31.12.2011г.  
 

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

За – 20                                        Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                         Приема се! 
 
Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 98 
 

Относно: Приемане на пазарни оценки за продажба на общински поземлени 
имоти, находящи се в с.Врани кон  

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 41, ал.2 от 

ЗОС и Глава Седма от НРПУРОИ определя за начална тръжна цена, изготвената 
пазарна оценка от лицензиран оценител за стойността на общински поземлени 
имоти, находящи се в землището на с.Врани кон, общ.Омуртаг, местността  
«Стопански двор» ІV категория в размер, както следва: 

1. За поземлен имот № 045013 – Нива с площ 4.034дка по плана за 
земеразделяне на с.Врани кон, местност “Стопански двор”, ІV категория в размер на 
2420.00лв.. 

2. № 045014 – Нива с площ 1.980дка по плана за земеразделяне на с.Врани кон, 
местност “Стопански двор”, ІV категория в размер на 1190.00лв.. 

3. № 045015 – Нива с площ 2.664дка по плана за земеразделяне на с.Врани кон, 
местност “Стопански двор”, ІV категория в размер на 1600.00лв.. 

4.  № 045016 – Нива с площ 3.538дка по плана за земеразделяне на с.Врани кон, 
местност “Стопански двор”, ІV категория в размер на 2120.00лв.. 

5. № 045017 – Нива с площ 13.615дка по плана за земеразделяне на с.Врани кон, 
местност “Стопански двор”, ІV категория в размер на 8170.00лв.. 
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ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 

последващи процедури по провеждане на търговете, сключване на договорите за 
продажба на общински поземлени имоти по реда на ЗОС. 

 
За – 20                                        Против – 0                     Въздържали се – 0 

 

                                                          Приема се! 
 

Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 99 
 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлени 
имоти, представляващи предаваеми места към имоти, собственост на физически и 
юридически лица 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и 
чл.37, ал.2 от НРПУРОИ определя за цена, изготвената пазарна оценка от лицензиран 
оценител, както следва: 

1. за продажба на общински поземлен имот, представляващ предаваемо място с 
площ 230кв.м. към имот № ІІІ-17, в кв.5 по плана на с.Долна Рътлина, собственост на 
Белчин Максимов Веселинов в размер на 690.00 / шестотин и деветдесет/ лева; 

2. за продажба на  общински поземлен имот, представляващ предаваемо място с 
площ 435кв.м. към имот № 53535.501.3217 по новата кадастрална карта на гр.Омуртаг, 
собственост на „Атлантик” ООД гр.Омуртаг с Управител Мехмед Хасанов Ахмедов в 
размер на 3480.00 /Три хиляди четиристотин и осемдесет / лева. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички 
последващи процедури по издаване на заповеди за определяне на купувач и сключване 
на договори за продажба на предаваемо място към цитираните по-горе имоти, 
собственост на  Белчин Максимов Веселинов и „Атлантик” ООД гр.Омуртаг с 
Управител Мехмед Хасанов Ахмедов. 
 

За – 20                                        Против – 0                     Въздържали се – 0 
 

                                                         Приема се! 
 

Ердинч Алиев – Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 
заседание. 
 
 
 
 
 
 

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


