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  П Р О Т О К О Л 
 

№ 25 
 

13.03.2013 г. 
 

  Днес, 13.03.2013 г. от 10:00 ч. в Залата на Община Омуртаг се проведе двадесет и пето 
редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. 
 На заседанието присъстваха 23 съветника от общо 29 съветника. 

Заседанието бе открито от Зам. председателя на ОбС – Омуртаг Ердинч Алиев Алиев. 
На заседанието присъстваха още – Кмета на Община Омуртаг – Неждет Шабан, секретаря 

на Община Омуртаг – Рембие Ереджебова, Зам. Кмет на община Омуртаг – Мехмед Ибрахимов и 
служители от общинска администрация. 
 Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието. 

Ердинч Алиев Алиев - На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам  
двадесет и пето /редовно/ заседание на Общински съвет – Омуртаг при следния проект за  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 1. Предложение относно писмо с вх. № 99-00-283/11.12.2012 г. от ,,Химкомплект 
инженеринг’’АД – проектант на ,,Газопровод Набуко’’ за предварително съгласие за промяна 
предназначението и учредяване на вещни права в имоти общинска собственост за изграждане на  
Газопровод Набуко. 
 2. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг. 
 3. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с.Илийно, общ. Омуртаг. 
 4. Предложение относно приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж на 
Гаражи, върху общински поземлени имоти, отредени за Комплексно жилищно строителство в гр. 
Омуртаг.   
 5. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в кв. 26 по 
плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг. 
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на юридическо лице. 
 7. Предложение относно Учредяване право на преминаване през общински имот за 
изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизираната територия на с. Беломорци, общ. 
Омуртаг. 
 8. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на съсобственост върху 
сграда и продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена 
върху нея сграда по реда на ЗОС. 
 9. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени 
имоти – земеделски земи, находящи се в селата Висок, Петрино, Първан и Горно Козарево. 
 10. Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Синдикален регионален съюз към КТ ,,Подкрепа’’ гр. Търговище за 
осъществяване на синдикална дейност в гр. Омуртаг. 
 11. Разни. 
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 Ердинч Алиев - Колеги, постъпиха още две предложения – Предложение относно 
промяна на Решение №186 от 28.02.2013 г. на ОбС – Омуртаг за приемане на годишен план за 
приватизация и Докладна записка относно отпускане на временен безлихвен заем на Второ 
начално училище ,,Васил Левски’’ гр. Омуртаг от резерва от бюджета на училищата в 
община Омуртаг за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект, аз 
предлагам да ги включим в дневния ред. Колеги имате думата. Ако, няма въпроси, нека първо да 
гласуваме двете точки. Който е съгласен, моля да гласува. 
 

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

Сега нека да гласуваме целия дневен ред с допълнителните точки, който е съгласен, моля да 
гласува  
 

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

 

Заседанието протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Предложение относно писмо с вх. № 99-00-283/11.12.2012 г. от ,,Химкомплект 
инженеринг’’АД – проектант на ,,Газопровод Набуко’’ за предварително съгласие за промяна 
предназначението и учредяване на вещни права в имоти общинска собственост за изграждане на  
Газопровод Набуко. 
 2. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг. 
 3. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в 
землището на с.Илийно, общ. Омуртаг. 
 4. Предложение относно приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж на 
Гаражи, върху общински поземлени имоти, отредени за Комплексно жилищно строителство в гр. 
Омуртаг.   
 5. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на 
преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел. проводно отклонение в кв. 26 по 
плана на с. Беломорци, общ. Омуртаг. 
 6. Предложение относно приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен 
имот, представляващ предаваемо място към имот, собственост на юридическо лице. 
 7. Предложение относно Учредяване право на преминаване през общински имот за 
изграждане на ел. проводно отклонение в урбанизираната територия на с. Беломорци, общ. 
Омуртаг. 
 8. Предложение относно откриване на процедура за прекратяване на съсобственост върху 
сграда и продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена 
върху нея сграда по реда на ЗОС. 
 9. Предложение относно откриване на процедура за продажба на общински поземлени 
имоти – земеделски земи, находящи се в селата Висок, Петрино, Първан и Горно Козарево. 
 10. Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост за 
безвъзмездно управление на Синдикален регионален съюз към КТ ,,Подкрепа’’ гр. Търговище за 
осъществяване на синдикална дейност в гр. Омуртаг. 
 11. Предложение относно промяна на Решение №186 от 28.02.2013 г. на ОбС – Омуртаг за 
приемане на годишен план за приватизация. 
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 12. Докладна записка относно отпускане на временен безлихвен заем на Второ начално 
училище ,,Васил Левски’’ гр. Омуртаг от резерва от бюджета на училищата в община Омуртаг за 
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект. 
 13. Разни. 
Първа точка 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 196 

 

 Относно: Писмо с вх.№ 99-00-283 / 11.12.2012 г. от “Химкомплект инженеринг” АД – 
проектант на “Газопровод Набуко” за предварително съгласие за промяна предназначението и 

учредяване на вещни права в имоти общинска собственост за изграждане на Газопровод Набуко. 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ 
дава предварително съгласие за промяна предназначението и учредяване на вещни права в имоти 
общинска собственост за изграждане на Газопровод Набуко, като срока на валидност на 
предварителното съгласие да бъде 2 / две / години. 

Неразделна част от Решението са приложените: 
1. Таблица на общински земи засегнати от сервитутната полоса на газопровода в землищата на 

Община Омуртаг; 
2. Таблица земеползване и собственост за постоянни / технологични / площадки – сервитут за 

наемане за полагане на ел.кабел; 
3. Таблица земеползване и собственост за постоянни / технологични / площадки – имоти за 

закупуване; 
4. Регистър на имоти за Временни бази и Складови площадки; 
5. Таблица за прехода през реки, пътища и дерета; 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                               - за 
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23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за 
               
                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 

                   Приема се!  
Втора точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 197 

 

Относно: Приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на преминаване през 
общински поземлени имоти за изграждане на ел.проводно отклонение в землището на с.Рътлина, 
общ.Омуртаг подоробно описано в ПУП за обект “Външно ел.захранване на БС GSM/UMTC № 
4760 РМ Н=15м. с.Рътлина, общ.Омуртаг”, Подобект: Кабелна линия НН от стълб № 24, кл.”Долна 
махала” от ТП „Г.Рътлина” до базова станция  GSM/UMTC № 4760 /на GSM оператор „GLOBUL”/ 

 

ІІ. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, приема 
ИЗВЪРШЕНИТЕ пазарни оценки за стойността на УЧРЕДЕНОТО ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА 
преминаване и съответните сервитутни права върху следните общински поземлени имоти : 

ПОС 
Част от Полски път №116 в землището на с.Рътлина – площ с ограничено ползване – 

0.023дка,  за подземен кабел, свързан към съществуваща електропреносна мрежа за поземлен имот 
000015 в землището на с.Рътлина, общ.Омуртаг /проектен 000017 – Базова станция GSM/UMTC № 
4760 РМ Н=15м. с.Рътлина, общ.Омуртаг в размер на 23.00 /Двадесет и три/ лева, без ДДС. 

Част от Улица, между ПИ 7,12,66,68 и 69 в кв.8 от ЗРП на с.Горна Рътлина /по кадастралния 
план на селото/ - 102 линейни метра Площ с ограничено ползване 204кв.м. /при 2.00м. сервитут/ за 
подземен кабел, свързан към съществуваща електропреносна мрежа за поземлен имот 000015 в 
землището на с.Рътлина, общ.Омуртаг/проектен 000017 – Базова станция GSM/UMTC № 4760 РМ 
Н=15м. с.Рътлина, общ.Омуртаг в размер на 408.00 /Четиристотин и осем/ лева, без ДДС. 

 

Част от Пасище с храсти на Община Омуртаг № 132 – Площ с ограничено ползване 
204кв.м. за подз.кабел, свързан към съществуваща електропреносна мрежа за поземлен имот 
000015 в землището на с.Рътлина, общ.Омуртаг /проектен 000017 – Базова станция GSM/UMTC № 
4760 РМ Н=15м. с.Рътлина, общ.Омуртаг в размер на 163.00 / Сто шестдесет и три/ лева, без 
ДДС. 

Площ с ограничено ползване 431кв.м. /при 4м.сервитут/ за подз.кабел, свързан към 
съществуваща електропрен. мрежа за имот проектен 000017  в землището на с.РЪТЛИНА в 
размер на 594.00 /Петстотин деветдесет и четири/ лева, без ДДС. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват в полза на инвеститора “Космо 
България Мобайл” ЕАД гр.София за прокарване на отклонение от общите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура –  за изграждане на ел.захранване на обект 
«Кабелна линия НН от стълб № 24, кв.»Долна Рътлина» от ТП «Г.Рътлина» до базова 
станция GSM/UMTC № 4760 РМ Н=15м. на с.Рътлина, общ.Омуртаг на GSM оператор 
„GLOBUL” находящ се в имот № 000015 в землището на с.Рътлина, общ.Омуртаг, 
собственост на Община Омуртаг, наемател “Космо България Мобайл” ЕАД гр.София. 
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ІІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 
съответните ограничени вещни права и сключи необходимия договор. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

Трета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 198 

 

Относно: Приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на преминаване през 
общински поземлен имот за изграждане на ел.проводно отклонение в землището на с.Илийно, 
общ.Омуртаг подоробно описано в ПУП за обект “Електрозахранване на базова станция № 4525, 
на GLOBUL” и подобекти : “МТП 25КVА, 20/0.4/0.23 КV и ВЕЛ 20КV отклонение от извод 
“Илийно” и «Кабелна линия НН от МТП до базова станция» 
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, приема 
ИЗВЪРШЕНАТА пазарна оценка за стойността на УЧРЕДЕНОТО ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА 
преминаване и съответните сервитутни права върху следния общински поземлен имот : 

ПОС: 
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Част от Път, пътна мрежа № 000002 – Площ с ограничено ползване 0.034дка 
за подз.кабел, свързан към съществуваща електропреносна мрежа за имот 002008 в 

землището на с.Илийно в размер на 34.00 /Тридесет и четири/ лева, без ДДС. 
„Площ с ограничено ползване 1194кв.м. /при 4м.сервитут/ за подз.кабел, свързан към 

съществуваща електропрен. мрежа за имот 002008 в землището на с.Илийно в размер на 328.00 
/Триста двадесет и осем/ лева, съгласно сключения Договор на 15.08.2011г. да се анексира, както 
следва „Площ с ограничено ползване 1228кв.м. /при 4м.сервитут/ за подз.кабел, свързан към 
съществуваща електропрен. мрежа за имот 002008 в землището на с.Илийно в размер на 392.00 
/Триста деветдесет и два/ лева, без ДДС. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват в полза на инвеститора “Космо България 
Мобайл” ЕАД гр.София за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура –  за изграждане на ел.захранване на обект «Кабелна линия НН от 
МТП до базова станция» 

находящи се в имот № 002008 в землището на с.Илийно, общ.Омуртаг, собственост на 
Продан Пейков Георгиев. 

 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 
съответните ограничении вещни права и сключи необходимия Анекс към Договор за учредяване на 
сервитутни права по чл.64 от ЗЕ и ЗУТ, през общински поземлен имот, сключен на 15.08.2011г.. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                
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                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 

                   Приема се!  
Четвърта точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 199 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за учредяване на право на строеж на Гаражи, 
върху общински поземлени имоти, отредени за Комплексно жилищно строителство в гр.Омуртаг 

 

І.ОбС-Омуртаг  на основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.65 от НРПУРОИ, открива процедура 
за учредяване право на строеж на гаражи с площ 18кв.м., при условията и реда определен в 
НРПУРОИ върху следния общински поземлен имот: Кад.№ 53535.501.1138, отреден за комплексно 
застрояване, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план – 9 /девет/ 
свободни петна за гаражи, всички с площ 18кв.м. 

ІІ. Общински съвет-Омуртаг определя начални цени за учредяване право на строеж на 
гаражи 15.00 /Петнадесет/ лева на кв.м., без ДДС и  възлага на Кмета на Община Омуртаг да 
извърши всички необходими процедури по учредяване на право на строеж на гаражи, чрез търг по 
реда на Глава седма от НРПУРОИ. 

 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                
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                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 

                   Приема се!  
Пета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 200 

 

Относно: Приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на преминаване през 
общински поземлен имот за изграждане на ел.проводно отклонение в кв.26 по плана на 
с.Беломорци, общ.Омуртаг за УПИ ІІ-271, подробно описано в ПУП за обект „Силозна база за 
съхранение на зърно” към съществуващ електропровод.  

 

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 приема извършената пазарна оценка за стойността на учреденото 
възмездно право на преминаване и съответните сервитутни права върху следния общински 
поземлен имот: 

ПОС: Част от Улица ОК с о.т.84 – о.т. 94, по плана на с.Биломорци, общ.Омуртаг – площ с 
ограничено ползване 105кв.м. за подземен кабел, свързан към съществуващата електропреносна 
мрежа за имот УПИ ІІ-271, в кв.26 по плана на с.Беломорци, общ.Омуртаг в размер на 315.00 
/триста и петнадесет/ лева, без ДДС. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение от общите 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – за изграждане на ел.захранване на обект 
„Силозна база за съхранение на зърно”, находящ се в следния имот УПИ ІІ-271, кв.26 по плана на 
с.Беломорци, общ.Омуртаг, собственост на инвеститора „БИММ АГРО” ЕООД гр.Търговище, 
ул.”Цар Симеон” № 4. 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за учредяване на 
съответните ограничени вещни права и сключи необходимия договор. 
 

  Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 

 8 



Протокол №25 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 13.03.2013 г. 
 
 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - отсъства 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

Шеста точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 201 

 

Относно: Приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен имот, 
представляващ предаваемо място към имот, собственост на юридическо лице 

 

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 с площ 1180кв.м., представляващ предаваемо 
място към имот № ІІ, в кв.50 по плана на с.Козма Презвитер, общ.Омуртаг, собственост на 
„Аллтранс” ООД, гр.Омуртаг в размер на 2250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ лева, без ДДС; 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по издаване на заповед за определяне на купувач и сключване на договор за продажба 
на предаваемо място към цитирания по-горе имот, собственост на  „Аллтранс” ООД, гр.Омуртаг, 
общ.Омуртаг с Управител Джефер Хасанов Ешрефов.                                        
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
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22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - въздържал се 
24) Невяна Радева Захариева            - въздържал се 
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       - за                

                     За – 19                                       Против – 0                Въздържали се – 4 
                   Приема се!  

Седма точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 202 

 

Относно: Учредяване право на преминаване през общински имот за изграждане на 
ел.проводно отклонение в урбанизирана територия на с.Беломорци, общ.Омуртаг подробно 
описано в Инвестиционен проект за обект “Два броя силози” – УПИ ІІ-271, кв.26, с.Беломорци, 
общ.Омуртаг, обл.Търговище подобект : Външно ел.захранване – кабелна линия 1кV 

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.67, ал.1 ЗУТ и 192, ал.3,4 и 5, чл.193, ал.4 и ал.10 от ЗУТ, 
УЧРЕДЯВА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО на преминаване и прокарване на отклонение от общите мрежи 
и съоръжения на техническата инфраструктура и съответните сервитутни права върху следния 
общински поземлен имот : 
ПОС:Част от Улица с о.т. 84 – о.т.94 по плана на с.Беломорци - 50 линейни метра Площ с 
ограничено ползване 105кв.м. /при 2.10м. сервитут/ за подземен кабел, свързан към съществуваща 
електропреносна мрежа за имот УПИ ІІ-271, в кв.26 по плана на с. Беломорци, общ.Омуртаг. 

Цитираните ограничени вещни права се учредяват за прокарване на отклонение от общите 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –  за изграждане на ел.захранване на обект 
«Силозна база за съхранение на зърно» находящ се в следния имот УПИ ІІ-271, в кв.26 по плана на 
с. Беломорци, общ.Омуртаг, собственост на инвеститора “БИМ АГРО” ЕООД, гр.Търговище, 
ул.”Цар Симеон” № 4. 

ІІ. ОбС – Омуртаг упълномощава Кмета на Община Омуртаг да възложи изготвянето на 
оценката на правото на преминаване на лицензиран оценител и да внесе същата за разглеждане от 
ОбС - Омуртаг. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
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14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - отсъства                

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

 

Осма точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 203 

 

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

 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл. 35, ал.3 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, и чл. 47 и чл.54 от 
НРПУРОИ открива процедура за продажба на общински поземлен имот и прекратява 
съсобственоста върху сграда, както следва: 

 

Чрез продажба на общинската част от сградата с площ 18.30кв.м. представляваща стая за 
пълномощничество и маза на съсобственика – лицето Зелиха Мехмедова Мустафова и УПИ  ІV, в 
квартал 10 по плана на с.Горно Козарево, общ.Омуртаг с площ 790кв.м. на собственика на 
изградената върху имота сграда. 

 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината извършването на всички последващи 
процедури по изготвянето на пазарна оценка от лицензиран оценител  за цитирания по т.І от 
настоящето решение имот и внасяне на оценката за приемане на заседание на ОбС – Омуртаг. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
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10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

                     За – 23                                       Против – 0                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

Девета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 204 

 

 Относно:Откриване на процедура за продажба  на общински поземлени имоти – земеделски 
земи, находящи се в селата Висок, Петрино, Първан и  Горно Козарево  
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.24 от 
НУРЗОПФ и НОПВНМ на територията на Община Омуртаг открива процедура за продажба на 
общински  поземлени имоти, чрез търг по реда на Глава седма от НРПУРОИ, както следва:   

1.Поземлен имот с площ 7,298 дка – Нива, девета категория, имот № 000103 в землището на 
с.Първан – АОС № 271/31.01.2013 год. 

2.Поземлен имот с площ 10.453 дка, Нива, осма категория, имот № 000073 в землището на 
с.Горно Козарево – АОС № 270/31.01.2013 год. 

3.Поземлен имот с площ 10.000 дка, Нива, осма категория, имот № 000058 в землището на 
с.Горно Козарево – АОС № 269/31.03.2013 год. 

4.Поземлен имот с площ 10.000 дка, Нива , осма категория, имот № 022006, в землището на 
с.Висок, местност „Еселер” – АОС № 268/31.01.2013 год. 

5.Поземлен имот с площ 4.000 дка, Нива, девета категория, имот № 026008 в землището на 
с.Петрино, местност „Друшвар авулу” – АОС № 272/31.01.2013 год. 

6.Поземлен имот с площ 4.000 дка, Нива, девета категория, имот № 026006 в землището на 
с.Петрино, местност „Друшвар авулу” – АОС № 274/31.01.2013 год. 

7.Поземлен имот с площ 4.000 дка, Нива, девета категория, имот № 026007 в землището на 
с.Петрино, местност „Друшвар авулу”- АОС № 273/31.01.2013 год. 

8.Поземлен имот с площ 3.468 дка, Нива, девета категория, имот № 026004 в землището на 
с.Петрино, местност „Друшвар авулу”- АОС № 275/31.01.2013 год 
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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 земеделски земи и внасяне на същите за разглеждане на 
следващо заседание на ОбС - Омуртаг. 

 

 Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - за 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

                     За – 23                                       Против – 0                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

Десета точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 205 

 

Относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление 
на Синдикален регионален съюз към КТ „Подкрепа” гр.Търговище за осъществяване на 
синдикална дейност в гр.Омуртаг  
 

І. ОбС – Омуртаг на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.46 от КТ във връзка с чл.39, 
ал.5 от ЗОС предоставя безвъзмездно за управление общински имот, представляващ помещения с 
площ 47кв.м. находящи се на партерен етаж на жилищен блок, в гр.Омуртаг, ул.”Генералска” № 20 
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за развиване на синдикална дейност в гр.Омуртаг, на СРС към КТ „Подкрепа” гр.Търговище  с 
представител Васил Йорданов Николов 

ІІ. ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на общината да издаде заповед  за предоставяне на 
общински имот – частна общинска собственост за безвъзмездно управление на СРС към КТ 
„Подкрепа” гр.Търговище и сключи необходимия договор. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - против 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - против                

                     За – 21                                       Против – 2                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

Единадесета  точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 206 

 

Относно: Промяна на Решение № 186 от 28.02.2013г. на ОбС - Омуртаг за приемане на 
годишен план за приватизация  

 

І. ОбС – Омуртаг променя свое Решение № 186/28.02.2013г., както следва:; 
Навсякъде в текста на приложението към цитираното решение и в списъка за приватизация 

2013г. , както и в Годишния план за работа по приватизация в Община Омуртаг през 2013 с 
посочени стойности – предвиждане на приходите от приватизация през 2013г. цитирания обект 
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„Бивше Училище с.Церовище” да се чете: „ Бивше кметство, магазин и клуб” с.Бостан, 
общ.Омуртаг, на същата стойност – 20 000лв. За обекта има съставен АОС № 8/19.02.1997г. 
„Цялото дворно място от 1200кв.м. и построената в него едноетажна масивна сграда със застроена 
площ от 212кв.м. от която основна сграда 92кв.м. и пристройка 120кв.м. – Кметство, магазин и 
клуб, представляващ УПИ VІІ, кв.3 по плана на с.Бостан, общ.Омуртаг”.  
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - за 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                               - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

                     За – 22                                       Против – 0                Въздържали се – 0 
                   Приема се!  

 

Дванадесета  точка 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ  ВЗЕ СЛЕДНОТО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 207 

 

 ОТНОСНО: Отпускане на временен безлихвен заем на Второ начално училище „Васил 
Левски” гр. Омуртаг от резерва от бюджета на училищата в община Омуртаг за финансиране на 
разходи до възстановяването им по одобрен проект BG 051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”- 
Ограмотяване на възрастни по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г. 
 

 15 



Протокол №25 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 13.03.2013 г. 
 
 

Общински съвет-Омуртаг на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Заповед 105/20.02.2013г. 
на Кмета на община Омуртаг дава съгласие на Второ начално училище “Васил Левски” гр. 
Омуртаг да ползва временен безлихвен заем от резерва от бюджета на училищата в община 
Омуртаг за реализация на дейности по проект BG 051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”- 
Ограмотяване на възрастни по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г. 
в размер на 8985.00 лв. Средствата да се възстановят до 15.11.2013г.  Ако средствата по проекта не 
бъдат възстановени от договарящия орган, остават за сметка на бюджета на Второ начално 
училище “Васил Левски” гр. Омуртаг. 
 

Резултати от поименното гласуване: 
 

1) д-р Метин Исмаил Исмаил                   - отсъства 
2) Ешреф Хасанов Ешрефов                                                    - отсъства 
3) Мустафа Шабанов Камберов       - за 
4) Мехмед Мехмедов Ахмедов                - за 
5) Ихсан Лютфиев Селимов          - отсъства 
6) Севджан Хюсеинова Салиева                           - за 
7) Сюлейман Хюсеинов Фейзулов       - за 
8) Месут Ибрахимов Мехмедов       - отсъства 
9) Исмаил Хасанов Ибрямов                - за 
10) Митко Маринов Каракачанов                      - отсъства  
11) Ердинч Алиев Алиев                  - за 
12) Мехмед Хюсеин Исмаил       - за 
13) Мехмед Сабри Есад                  - за 
14) Хасан Хасанов Мустафов       - отсъства 
15) инж. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова     - за 
16) Хайредин Мехмедов Бобов                          - за 
17) Ахмед Раимов Ахмедов       - за 
18) Стилиян Сергеев Петков                - отсъства 
19) Талиб Хасанов Талибов                 - за 
20) Стефан Христов Джамбазов                  - за 
21) д-р Евтим Минчев Хатунчев       - за 
22) Седат Мехмедов Хасанов                                                                                - за 
23) Галина Атанасова Иванова       - за 
24) Невяна Радева Захариева            - за 
25) Сали Сюлейманов Салиев                 - за 
26) Витан Цветанов Витов                          - за 
27) Владимир Георгиев Кънчев       - за 
28) Павел Димитров Радев        - отсъства 
29) Елин Алдинов Дерменджиев       - за                

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

Тринадесета  точка 
 

 Ердинч Алиев – Преминаваме към 13 т. от дневния ред – Разни. Преди да започнем, искам 
да дам думата на кмета по един хубав повод.  
 Неждет Шабан – Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници. Удостоени сме с приз ,,кмет на годината’’ за 2012 г. Мероприятието беше на 07.03.2013 
г. в парк – хотел ,,Москва’’ гр. София. Аз искам да благодаря на всички общински съветници за 
подкрепата и за съдействието, защото без Вашата подкрепа, съдействие и решения, това нещо 
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нямаше да бъде факт. Нека да продължаваме да работим в същия дух и да решаваме проблемите на 
хората, доколкото са възможностите.     
 Ердинч Алиев – Нека и ние като Общински съвет да благодарим на кмета. Имате думата по 
т. 13 колеги.  
 Стефан Джамбазов – Нека си пожелаем като екип, от една страна общински съветници, от 
друга общинска администрация в лицето на Неждет Шабан,  по – обективна и ползотворна работа.   
 Елин Дерменджиев – На 28.02.2013, бях задал въпрос на секретаря на община Омуртаг. Тя 
кажа, че в спортни бази има 5 щатни бройки – един човек е отговорник – Фикрет. Останалите 
четирима, кои са? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с чешма ,,Табаната’’. Не 
се е вземало още отношение по въпроса. Другият ми въпрос е свързан с водата на гр. Омуртаг. 
Училищата и читалищата плащат ли данъци за смет и ако плащат кои са те и на каква база? 
 Рембие Ереджебова – Секретар на община Омуртаг – По отношение на последния Ви 
въпрос – плащат. Плащат въз основа на Решение на Общински съвет. Конкретните размери трябва 
да ги проверя. 
 Елин Дерменджиев – Иска да получа информацията на следващото заседание.  
 Рембие Ереджебова – Добре. 
 Елин Дерменджиев – За спортните бази? Не ми казахте имената. 
 Рембие Ереджебова – Красимир Димитров, Джемал Рашидов, Фикрет Ереджебов, Рафет 
Беделев, Орхан Мустафа. 
 Владимир Кънчев /Зам. Председател/ - Други въпроси има ли?  
 Мехмед Ибрахимов – Колеги, Вие можете да задавате всякакви въпроси, ние затова сме 
тук. Ще отговорим на всички въпроси. Работим в името на хората, които живеят в нашата община. 
Относно чешма ,,Табаната’’, по настояване на кмета на общината изпратихме една група експерти, 
които отидоха на място и констатираха какво трябва да се направи. В най – скоро време ще 
предприемем необходимите мерки и тази чешма ще бъде възстановена. Кметът на общината каза, 
че приоритет номер едно за него е водоснабдяването на гр. Омуртаг. 
 Владимир Кънчев – Закривам заседанието. 
 
 
 
 
 

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