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П Р О Т О К О Л 
 

№ 14 
 

05.07.2012 г. 
 

Днес, 05.07.2012 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе четиринадесето  
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 

На заседанието присъстваха 21 съветника от общо 29 съветника. 
Заседанието бе открито от Зам. председателя на ОбС – Омуртаг Владимир Кънчев. 
На заседанието присъстваха още – Секретаря на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова и 

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

 

Владимир Кънчев – На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам  
четиринадесето /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 2012 г. – Собствени бюджетни средства и 
Специален фонд за инвестиции. 

2. Докладна записка относно определяне на обект ,,Допълнително водоснабдяване на с. 
Долно Козарево ’’ за обект от първостепенно значение за община Омуртаг. 

3.  Предложение относно приемане на максимални цени за таксиметров превоз на 
територията на община Омуртаг. 
 4. Предложение относно одобряване на санитарни и отгледни сечи в планираните гори от 
ОбГТ за 2012 г. на Община Омуртаг във връзка представеното План – извлечение за промяна 
вида на сечта за одобрение на РДГ – Шумен. 
 5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на земя - частна общинска 
собственост на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС 

6. Предложение относно откриване на процедура за продажба на терен – частна общинска 
собственост, представляващ предаваемо място по действащата кадастрална карта на гр. Омуртаг 
по реда на ЗУТ и ЗОС. 

 
Владимир Кънчев – Има още пет предложения, които предлагам да влязат в дневния ред, 

както следва: 
 
7. Докладна записка относно  изменение на възнагражденията на общинските съветници. 
8. Предложение относно утвърждаване на конкретни правила за работа и критерии за 

оценяване на постъпилите заявления от граждани и разпределяне на субсидията . 
9. Предложение относно утвърждаване на длъжностно разписание на ДДЛРГ – Омуртаг. 
10. Предложение за предоставяне на общински помещения за разполагане на 

необходимото на необходимото компютърно и комуникационно оборудване на Изпълнителна 
агенция  ,,Електронни съобщителни мрежи и информационни системи’’. 

11.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно 
електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор ,,GLOBUL’’, с. 
Рътлина, общ. Омуртаг. 
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Владимир Кънчев – Има ли други предложения към дневния ред? Няма. Който е 
съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 

 
За – 21                                       Против – 0                        Въздържали се – 0 

 
                                                                 Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Предложение относно утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на 

капиталовите разходи на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни средства и 
Специален фонд за инвестиции. 

2. Докладна записка относно определяне на обект ,,Допълнително водоснабдяване на с. 
Долно Козарево ’’ за обект от първостепенно значение за община Омуртаг. 

3.  Предложение относно приемане на максимални цени за таксиметров превоз на 
територията на община Омуртаг. 
 4. Предложение относно одобряване на санитарни и отгледни сечи в планираните гори от 
ОбГТ за 2012 г. на Община Омуртаг във връзка представеното План – извлечение за промяна 
вида на сечта за одобрение на РДГ – Шумен. 
 5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на земя - частна общинска 
собственост на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС 

6. Предложение относно откриване на процедура за продажба на терен – частна общинска 
собственост, представляващ предаваемо място по действащата кадастрална карта на гр. Омуртаг 
по реда на ЗУТ и ЗОС. 

7. Докладна записка относно  изменение на възнагражденията на общинските съветници. 
8. Предложение относно утвърждаване на конкретни правила за работа и критерии за 

оценяване на постъпилите заявления от граждани и разпределяне на субсидията . 
9. Предложение относно утвърждаване на длъжностно разписание на ДДЛРГ – Омуртаг. 
10. Предложение за предоставяне на общински помещения за разполагане на 

необходимото на необходимото компютърно и комуникационно оборудване на Изпълнителна 
агенция  ,,Електронни съобщителни мрежи и информационни системи’’. 

11.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно 
електрозахранване на базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор ,,GLOBUL’’, с. 
Рътлина, общ. Омуртаг. 
 
Първа точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                           №100 
 

Oтносно: Утвърждаване на корекции в разчета за финансиране на капиталовите разходи 
на Община Омуртаг през 2012 г. – Собствени бюджетни средства и Специален фонд за 
инвестиции. 
 

 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: 
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 Утвърждава следните промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи, 
съгласно Приложение №1 – общинска администрация 
 

КОРЕКЦИИ В 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     141523 141523 0

  І. Собствени бюджетни средства     93137 93137 0

1 

"Рехабилитация на обществени зелени площи - 
парк, местността "Парка" гр. Омуртаг, общ. 
Омуртаг", Рехабилитация на обществени зелени 
площи - УПИ І, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, 
общ. Омуртаг"  52-06 6 22 629 0 92263 92263

2 
Капиталов трансфер за нефинансови предприятия - 
МБАЛ 55-01 4 02 412 93137 874 -92263

  ІІ. Специален фонд за инвестиции     48386 48386 0

1 

“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 30446 0 -30446

2 

Консултантска услуга на път  TGV 1058/ІІ-48, 
Омуртаг - п.к. Зел. морава/-Веренци-Българаново- 
Могилец-/TGV 1073/ 52-06 8 32 832 17940 0 -17940

3 

"Рехабилитация на обществени зелени площи - 
парк, местността "Парка" гр. Омуртаг, общ. 
Омуртаг", Рехабилитация на обществени зелени 
площи - УПИ І, кв. 124, по плана на гр. Омуртаг, 
общ. Омуртаг"  52-06 6 22 629 0 48386 48386

 

Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 

За – 21                                              Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                                                  Приема се! 
Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                           №101 
 

Относно: Определяне на обект ,,Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево’’ за 
обект от първостепенно значение за община Омуртаг. 

 
І. Общински съвет – гр.Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА определя обект 

„Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево” за обект от първостепенно значение за 
община Омуртаг. 

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

За – 21                                              Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                                                   Приема се! 
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Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                               №102 
 
           Относно: Приемане на максимални цени за таксиметров превоз на територията на община 
Омуртаг. 
  

Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, ал.5 от 
ЗАП, приема следните максимални цени за таксиметров превоз на територията на община 
Омуртаг: 

Дневна тарифа: 1,00 лв. / км. /с ДДС/. 
Нощна тарифа: 1,20 лв. / км. /с ДДС/. 

 
За – 21                                              Против – 0                    Въздържали се – 0 

 

                                                                  Приема се! 
Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                               №103 
 

Относно: Одобряване на санитарни и отгледни сечи в планираните гори от ОбГТ за 2012 
год. на Община Омуртаг във връзка представеното  План – извлечение  за промяна вида на сечта 
за одобрение на РДГ – Шумен . 
 

ОбС – Омуртаг на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 ал.2 т.3 от 
Наредба за ползвания от горите Общинска собственост, приема да се извърши санитарни и 
отгледни сечи в предвидените отдели и подотдели от ОбГТ ,  разпределени както следва по площ 
, землища и кадастрални номера на имоти  :  

 

1. Землище с . Змейно – 267 дка .  
- отдел 214 „ г1 ” с площ от 12 дка – кад. номер 203006 – санитарна сеч  ; 
- отдел 214 „ г2 ” с площ от 28 дка – кад. номер 203010 – санитарна сеч  ; 
- отдел 214 „ з1 ” с площ от 92 дка – кад. номер 203001 – санитарна сеч  ; 
- отдел 214 „ з2 ” с площ от 15 дка – кад. номер 203002 – санитарна сеч  ;  
- отдел 214 „ и ” с площ от 99 дка – кад. номер 203001 – санитарна сеч  ; 
- отдел 214 „ и1 ” с площ от 21 дка – кад. номер 203002 – санитарна сеч  ; 
2. Землище с . Зелена морава – 392 дка .  
- отдел 367 „ в ” с площ от 158 дка – кад. номер 054001 – санитарна сеч   ; 
- отдел 368 „ н ” с площ от 26 дка – кад. номер 054001 – санитарна сеч  ; 
- отдел 222 „ в ” с площ от 208 дка – кад. номер 055001 – санитарна сеч  ; 
3. Землище с . Камбурово – 188 дка .  
- отдел 302 „ з ” с площ от 188 дка – кад. номер 104003 – санитарна сеч   ; 
4. Землище с . Станец – 5 дка . 
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- отдел 227 „ к ” с площ от 5 дка – кад. номер 041017 – санитарна сеч  ; 
5. Землище с . Българаново – 388 дка . 
- отдел 349 „ а ” с площ от 271 дка – кад. номер 052024 – прочистка ; 
- отдел 349 „ б ” с площ от 117 дка – кад. номер 052024 – прореждане  ;  
6. Землище с. Красноселци – 177 дка . 
- отдел 331 „ в1 ” с площ от 96 дка – кад. номер 320006 – прочистка  ; 
-    отдел 331 „ г ”   с площ от 81 дка – кад. номер 320006 – прочистка  ;   

Обща площ от 1417 дка като количеството дървесина от нея да се определи след  маркиране и 
сортиментиране съгласно действащата нормативна уредба.   
 

 
За – 18                                          Против – 0                              Въздържали се – 3 

 

                                                                          Приема се! 
 
Пета точка  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                             №104 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на земя – частна общинска собственост на 
собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС. 

 
І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал.3 от ЗОС открива 

процедура за продажба на общински поземлен имот, както следва 
УПИ  VІІІ - 34, в квартал 7 по плана на с.Горно Новково, общ.Омуртаг с площ 390кв.м. – 

частна общинска собственост, на собственика на изградената върху имота сграда -  лицето 
Сюлейман Мустафа Чауш от с.Горно Новково, общ.Омуртаг . 

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

 
За – 21                                         Против – 0                    Въздържали се – 0 

 

                                                                   Приема се! 
 
Шеста точка  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                                №105 
 

Относно: Откриване на процедура за продажба на терен – частна общинска собственост, 
представляващ предаваемо място по действащата кадастрална карта на гр.Омуртаг по реда на 
ЗУТ и ЗОС. 
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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 следния общински поземлен имот:  Кад . № 
53535.501.3218 с площ 42кв.м. по кадастралната карта на гр.Омуртаг  терен - частна общинска 
собственост, представляващ предаваемо място към имот № 53535.501.40 по кадастрална карта на 
гр.Омуртаг, собственост на ЕТ «Аптула Хасанов – ШАНС» с.Горно Козарево, общ.Омуртаг с 
представител Аптула Зекериев Хасанов по силата на НА № 5, том І, рег. № 154/ дело № 4 от 
2010г. За общинския поземлен имот е съставен АОС № 238/18.04.2012г. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител и сключването на договора 
за продажба на цитирания по-горе общински поземлен имот, след приемане на пазарната оценка 
от ОбС – Омуртаг. 
 

За – 21                                             Против – 0                    Въздържали се – 0 
 

                                                                 Приема се! 
 
Седма точка 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                              №106 
 

ОТНОСНО: Изменение на възнагражденията на общинските съветници. 
 
Общински съвет гр.Омуртаг на основание чл.34, ал.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.34, ал.2 

от ЗМСМА  определя възнаграждение на общинския съветник за един месец в размер на 30 на 
сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация Омуртаг за последния месец 
от предходното тримесечие . 
 

 
За – 19                                         Против – 1                    Въздържали се – 0 

 

                                                                   Приема се! 
 

Осма точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                              №107 
 

Относно: Утвърждаване на конкретни правила за работа и критерии за оценяване на 
постъпилите заявления от граждани и разпределяне на субсидията. 

 

I. Общински съвет-Омуртаг утвърждава и разпределя субсидията от 5 000 лв. както следва: 
 2 500 лв. за граждани подали заявления за належаща медицинска помощ; 
 1 500лв. за граждани подали заявления и с Решение от ТЕЛК; 
 1 000 лв. по преценка на комисията за граждани подали заявления. 
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II. Общински съвет-Омуртаг определя конкретни правила за работа и критерии за оценяване на 
постъпилите заявления от граждани на Община Омуртаг. 
 

1. Подадена молба и експертно решение от ТЕЛК . 
2. Справка от Дирекция „СХД” при Община Омуртаг. 
3. Максималния размер на отпуснатите суми са разпределени по следния начин : 
 Лицата от 60% до 80% инвалидност – максимален размер на сумата до 60 лв. 
 Лицата от 80% до 100% инвалидност – максимален размер на отпуснатата сума до 100 

лв. 
 

III. Общински съвет-Омуртаг определя конкретни правила за работа и критерии за оценяване на 
постъпилите заявления от граждани на Община Омуртаг за належаща спешна медицинска 
помощ: 

 Молба 
 Становище на лекуващия лекар 

 

IV. Общински съвет-Омуртаг възлага отпускане на другите суми да бъде по преценка на 
комисията, след по-задълбочено запознаване на обстоятелствата. 

 

Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му! 
 
 

За – 20                                         Против – 0                            Въздържали се – 0 
 

                                                               Приема се! 
 

Девета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                              №108 
 

Oтносно: Утвърждаване на длъжностно разписание на ДДЛРГ – Омуртаг 
 

І. Общински съвет гр. Омуртаг на основание чл. 20 и чл. 21 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1, т.2 от 
ЗСП, Утвърждава длъжностно разписание на ДДЛРГ – Омуртаг, съгласно приложение. 

ІІ. Във връзка с продължаване действията и на основание чл. 329, ал.1 от КТ, ОбС дава 
съгласие да бъде сформирана комисия, която да извърши подбор на персонала по привеждане в 
изпълнение длъжностното разписание, в състав: 
 

1. Председател – Семра Зюлкярова – Директор ДДЛРГ 
2. Наджие Каракаш – Директор дирекция ,,СХД’’ 
3. Халиме Адемова – мл. юрисконсулт  

 
Комисията за извършения подбор следва да състави протокол за своята работа, въз основа 

на който работодателят да предприеме необходимите мерки в законоустановените срокове. 
 

За – 20                                         Против – 0                            Въздържали се – 0 
 

                                                               Приема се! 



Протокол №14 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 05.07.2012 г. 
 

 8

Десета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   

                                                                              №109 
 

Относно: Предложение за предоставяне на общински помещения за разполагане на 
необходимото компютърно и комуникационно оборудване на Изпълнителна агенция 
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”  
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА предоставя за ползване на 
Изпълнителна агенция «Електронни съобщителни мрежи и информационни системи /ИА 
ЕСМИС/, представлявано от Христин Петков – Изпълнителен директор, в качеството на 
бенефициент по схема BG 161PO001/2-2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична защитена, 
сигурна и надеждна обществетна ИКТ инфраструктура», части от имоти – публична общинска 
соственост, помещения или части от помещения, находящи се в административните сгради на 
Кметствата в следните населени места: 

- с. Българаново  
- с. Великденче  
- с. Величка  
- с. Веренци  
- с. Висок  
- с. Врани кон  
- с. Голямо Църквище 
- с. Горна Хубавка 
- с. Горно Козарево  
- с. Горно Новково  
- с. Долна Хубавка  
- с. Долно Козарево  
- с. Зелена Морава 
- с. Илийно  
- с. Кестеняво 
- с. Козма Презвитер  
- с. Красноселци 
- с.Панайот Хитово  
- с.Петрино 
- с.Птичево 
- с.Падарино 
- с.Първан 
- с.Станец, 
за срок от 8 години. За имотите има съставени  АОС.  
Предоставените помещения или части от тях да се ползват за разполагане на 

необходимото компютърно и комуникационно оборудване по проект «Подкрепа за развитие на 
критична защитена, сигурна и надеждна обществетна ИКТ инфраструктура». 

ІІ. ОбС – Омуртаг няма да променя собствеността и предназначението на цитираните в т.І 
от настоящето решение обекти, за срок от 8 години. 
 ІІІ. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му. 
 

За – 17                  Против – 0        Въздържали се –0 
 

                 Приема се!  
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Единадесета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
   
                                                                              №110 
 

Относно: одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно електрозахранване на 
базова станция GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор ,,GLOBUL’’, с. Рътлина, общ. 
Омуртаг. 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински Съвет - 
Омуртаг одобрява ПУП-Парцеларен план за външно електрозахранване на базова станция 
GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор „GLOBUL”, с.Рътлина, община Омуртаг. 
 

За – 17                  Против – 0        Въздържали се –0 
 

                 Приема се!  
 
 

Владимир Кънчев – Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


