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П Р О Т О К О Л 
 

№ 21 
 

13.12.2012 г. 
 

 Днес, 13.12.2012 г. от 11:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе двадесет и първо 
извънредно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 21 съветника от общо 29 съветника. 
 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС – Омуртаг 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 и чл. 30 от 
Правилника за организация и дейността на ОбС – Омуртаг и неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг свиквам двадесет и първо извънредно 
заседание на Общински съвет – Омуртаг, при следния  

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
25/321/01375 от 27.11.2012г. по мярка 321 за Проект: „Подобряване достъпа на населението и 
предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на  общинска 
пътна инфраструктура”, рехабилитация на общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к. Зелена 
Морава/-Веренци-Българаново-Могилец- /TGV1073/ от 0+000 до км. 16+500”, сключен между 
Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 2. Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 
стойност на авансово плащане по договор № 25/321/01375 от 27.11.2012г. по мярка 321 за 
Проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи 
чрез реконструкция и рехабилитация на  общинска пътна инфраструктура”, рехабилитация на 
общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к. Зелена Морава/-Веренци-Българаново-Могилец- 
/TGV1073/ от 0+000 до км. 16+500”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 

 д-р Метин Исмаил – Това са точките, имате думата евентуално за корекции. Има ли 
предложения за промяна на дневния ред колеги? Няма. Който е съгласен с така представеният 
дневен ред, моля да гласува 
 

За – 21                                          Против – 0                               Въздържали се – 0 
                                                               Приема се! 

 

Заседанието протече при следния  
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
25/321/01375 от 27.11.2012г. по мярка 321 за Проект: „Подобряване достъпа на населението и 
предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на  общинска 
пътна инфраструктура”, рехабилитация на общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к. Зелена 
Морава/-Веренци-Българаново-Могилец- /TGV1073/ от 0+000 до км. 16+500”, сключен между 
Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 2. Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 
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стойност на авансово плащане по договор № 25/321/01375 от 27.11.2012г. по мярка 321 за 
Проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи 
чрез реконструкция и рехабилитация на  общинска пътна инфраструктура”, рехабилитация на 
общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к. Зелена Морава/-Веренци-Българаново-Могилец- 
/TGV1073/ от 0+000 до км. 16+500”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 

Първа точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 168 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 25/321/01375 от 
27.11.2012г. по мярка 321 за Проект: “Подобряване достъпа на населението и предоставяне на 
услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна 
инфраструктура”, рехабилитация на общински път TGV 1058/ІІ-48, Омуртаг-п.к.Зелена 
Морава/-Веренци-Българаново-Могилец-/TGV1073/ от км. 0+000 до км. 16+500”, сключен между 
Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

1. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Запис на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в 
размер на 3 080 836,00 лв. (три милиона и осемдесет хиляди осемстотин тридесет и шест лв.) за 
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 25/321/01375 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект “Подобряване достъпа 
на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и 
рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, рехабилитация на общински път TGV 
1058/ІІ-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-Веренци-Българаново-Могилец-/TGV1073/ от км. 0+000 
до км. 16+500” сключен между Община Омуртаг. и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Омуртаг да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 25/321/01375 и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 3. Решението влиза в сила в деня на заседанието. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                 - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                         - за 
3) Фикрет Йонузов Ереджебов      - за 
4) Мустафа Шабанов Камберов      - отсъства 
5) Мехмед Мехмедов Ахмедов               - отсъства 
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 



Протокол №21 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 13.12.2012 г. 
 

 3

16) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова   - за 
17) Хайредин Мехмедов Бобов                         - за 
18) Ахмед Раимов Ахмедов      - за 
19) Стилиян Сергеев Петков               - отсъства 
20) Талиб Хасанов Талибов                - за 
21) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
22) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева           - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев                - въздържал се 
26) Витан Цветанов Витов           - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - въздържал се 

   

За – 18                                       Против – 0                              Въздържали се – 3 
                                                               Приема се! 

Втора точка 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 169 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Омуртаг в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност на 
авансово плащане по договор № 25/321/01375 от 27.11.2012г. по мярка 321 за Проект: 
“Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез 
реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, рехабилитация на 
общински път TGV 1058/ІІ-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-Веренци-Българаново-Могилец-
/TGV1073/ от км. 0+000 до км. 16+500”, сключен между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

1. Упълномощава кмета на община Омуртаг да подпише Запис на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в 
размер на 616 167,20 лв. (шестотин и шестнадесет хиляди и сто и шестедесет и седем лева и 
двадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 25/321/01375 от 27.11.2012 г. 
по мярка 321 за Проект “Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до 
уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”, 
рехабилитация на общински път TGV 1058/ІІ-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-Веренци-
Българаново-Могилец-/TGV1073/ от км. 0+000 до км. 16+500”  сключен между Община Омуртаг 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Омуртаг да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 25/321/01375 от 27.11.2012 г. и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 3. Решението влиза в сила в деня на заседанието. 
  

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                 - за 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                          - за 
3) Фикрет Йонузов Ереджебов      - за 
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4) Мустафа Шабанов Камберов      - отсъства 
5) Мехмед Мехмедов Ахмедов               - отсъства 
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      - за 
19) Стилиян Сергеев Петков             - отсъства 
20) Талиб Хасанов Талибов                - за 
21) Стефан Христов Джамбазов      - отсъства 
22) д-р Евтим Минчев Хатунчев      - за 
23) Галина Атанасова Иванова      - отсъства 
24) Невяна Радева Захариева           - отсъства 
25) Сали Сюлейманов Салиев                - въздържал се 
26) Витан Цветанов Витов           - въздържал се 
27) Владимир Георгиев Кънчев      - за 
28) Павел Димитров Радев       - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев      - въздържал се 

   

За – 18                                       Против – 0                              Въздържали се – 3 
                                                               Приема се! 
 

 д-р Метин Исмаил – Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 
Благодаря Ви. Желая Ви приятен ден.  
 
 
 
 

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

 
 


