ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАКА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №3
От 19.12.2011г.
Днес 19.12.2011г. Общински съвет гр. Опака проведе
заседание в заседателната зала на Младежки дом гр. Опака. В
залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, преди да започне заседанието, предлагам
Ви да вземем решение заседанията на ОбС Опака за периода от
месец декември 2011г. до месец март 2012г. да се провеждат в
сградата на Младежки дом гр. Опака, поради невъзможността
заседателната зала в читалище „Пробуда” гр. Опака да бъде
отоплена добре. В залата присъстват дванадесет общински
съветници. Отсъства г-н Амил Кьосе от ПП”ГЕРБ”, имаме
кворум и можем да вземаме решения.
Има ли желаещи да вземат отношение по така направеното
предложение? … Няма. Предлагам на ОбС Опака да вземе
следното
РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 от
ПОДОбСНКВОА, Общински съвет гр. Опака реши: Заседанията
на ОбС Опака за периода месец декември 2011г. до месец март
2012г. включително да се провеждат в сградата на Младежки дом
гр. Опака.
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
1

С дванадесет гласа „ЗА” решението се приема.
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Уважаеми колеги, след като взехме това
предлагам на Вашето внимание следният проект за

решение,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на план-сметка и
утвърждаване на такса за битови отпадъци за 2012г..
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Изменение на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

3. .Докладна записка относно: Промяна на такса за ползване
на ЦДГ по Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на община
Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

4. . Актуализация на Бюджет 2011г. на община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Преобразуване на ЦДГ „1юни” с.Голямо Градище във филиал на ЦДГ”Слънце” с.
Крепча и ЦДГ”Дом на радостта” с. Люблен във филиал на
ЦДГ „Усмивка” гр.Опака, считано от 01.01.2012 г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Определяне на делегат и
заместник-делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България - НСОРБ.
ДОКЛ. ГЮНЕР. АШИМОВ
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОПАКА

7. Докладна записка относно: Допълване състава на
Комисията за предотвратяване и установяване конфликта
на интереси.
ДОКЛ. ГЮНЕР. АШИМОВ
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОПАКА

8. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на
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Имате думата за предложения за допълнение или изменение
на дневият ред.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, във връзка
със седма точка искам да се изкажа … Считам, че тя трябва да
бъде „Избор на комисия по …”, а не допълване състава на
Комисията. Приет е състав на Комисията, но този състав е бил от
старият общински съвет. След проведените избори на
23.10.2011г. е избран нов общински съвет и считам, че и
Комисията трябва да бъде избрана отново.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – В спорта е така – един печели друг
губи. Ние трябваше да бъдем включени в състава и на другите
комисии.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, има
ли други предложения относно дневният ред? … Няма.
Предлагам Ви да гласуваме предложението на г-н Борисов –
Седма точка от дневният ред да бъде „Избор на Комисия за
предотвратяване и установяване конфликта на интереси”
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
1

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” предложението на г-н
Борисов се приема. Преминаваме към гласуване на дневния ред,
в следният вид:
1. Докладна записка относно: Приемане на план-сметка и
утвърждаване на такса за битови отпадъци за 2012г..
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Изменение на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

3. .Докладна записка относно: Промяна на такса за ползване
на ЦДГ по Наредбата за определяне и администриране на
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местни такси и цени на услуги на територията на община
Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

4. Актуализация на Бюджет 2011г. на община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Преобразуване на ЦДГ „1юни” с.Голямо Градище във филиал на ЦДГ”Слънце” с.
Крепча и ЦДГ”Дом на радостта” с. Люблен във филиал на
ЦДГ „Усмивка” гр.Опака, считано от 01.01.2012 г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Определяне на делегат и
заместник-делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България - НСОРБ.
ДОКЛ. ГЮНЕР. АШИМОВ
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОПАКА

7. Докладна записка относно: Избор на Комисия
предотвратяване и установяване конфликта на интереси.

за

ДОКЛ. ГЮНЕР. АШИМОВ
– ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОПАКА

8. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на

В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
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С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно:
Приемане на план-сметка и утвърждаване на такса за битови
отпадъци за 2012г.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
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Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 16.12.2011г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания
излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложените
в
Докладната
записка
План-сметки
и
предложената такса за битови отпадъци.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Аз искам да изкажа мнение
от името на групата на ГЕРБ. Във връзка с докладната записка –
не сме съгласни с предложеното завишаване. Предлагаме тя да
остане същата, както миналата година. Финансова криза е и не
мисля, че в общината ще се случи кой знае какво. Не трябва да
натоварваме хората. Има ли методика, която да определи какво
да бъде увеличението на такса смет? Реално ли е то? Считам, че
ако увеличим данъците, събираемостта ще бъде по-ниска.
Мисля, че трябва да се търсят други механизми за оптимизиране
на разходите. Не трябва да се натоварват хората. Ако е
необходимо да не направи нов разчет и ново предоговаряне, но
да не се променят таксите. Нямам информация как стоят нещата
в другите общини.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Мисля, че г-н Борисов представи
правилно нещата. Искам да Ви попитам какво ще получи
гражданина след увеличаване на тази такса? За какво ще плаща
повече? Да не се окаже, че догодина пак няма да стигат парите и
пак да се променя. Трябва да се търсят начини и
администрацията да поеме контролните си функции. В
контейнерите не се изхвърлят само битови отпадъци! Считам, че
администрацията трябва да контролира кой какво изхвърля и да
налага санкции на нарушителите.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Искам да попитам – какво
означава „Обезвреждане на битови отпадъци”?
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Тук пише работник-чистота. За
кого става дума? Шаситата в общината имат ли километражи?
Как и кой контролира какво се харчи?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – По въпроса на г-н
Борисов – обезвреждане – означава запръстяване на отпадъците.
На въпроса на г-н Апти – Цвятко Атанасов е работникът –
чистота. Осъзнавам, че не всички са наясно и ще внеса
допълнително яснота по въпроса. Съгласно Закона за
управление на отпадъците – всички общини трябва да въведат
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организирано сметосъбиране. Опитвахме и други начини, но не
покрихме критериите и се наложи да използваме варианта да
обявим обществена поръчка. Явиха се двама кандидати. Този, с
когото сключихме договор – предложи цена, която беше с
200 000лева по-ниска от другия кандидат. Със сключването на
договора беше утвърден и график, по който се събират
отпадъците. Разходите обаче нарастват. Съгласно чл. 7 от Закона
за местните данъци и такси – всички направени разходи трябва
да бъдат включени в цената т.е. те трябва да се таксуват. След,
като се направи калкулация на разходите обаче, цената излиза
много по-висока от предлаганата в момента. Общината е длъжна
да провежда и социална политика. За пример ще ви дам
следното:
През 2009г. Общината е трябвало да дофинансира дейностите
по чистотата с 39% останалите 61% е трябвало да постъпят в
хазната от данъците. Постъпили са обаче едва 54% от тази сума
т.е. общината е покрила и останалата сума.
През 2011г. Разходите за дейност „Чистота” са в размер на
233 276лв. от такса за битови отпадъци е трябвало да постъпят
104 441лв., което е 45% от стойността. Останалите 55% общината
покрива с други свои приходи., а събраните са много по-малко –
27%. Сами виждате и осъзнавате какво се случва. Общината се
задъхва. Стремим се да облекчаваме населението, но с тази
политика общината изпитва затруднения. През 2011г. имаме три
неплатени фактури и фирмата си иска парите. Това не е
политика само на община Опака. Не се заблуждавайте от
промилите. В градовете промилите са по-малки, защото
данъчната оценка на имотите там е по-висока. При нас
данъчните оценки са много по-ниски и за това е така. Не е
драстично увеличението, но дейността ни ще бъде
подпомогната.
След две години депото в Бяла трябва да бъде готово. Шест
общини сме разпределени към него. Тогава сметта трябва да се
извозва до там и пак ще се наложи оскъпяване.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Ако не се вдигнат промилите, а се
съберат данъците? Не е ли по-добре?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака –От месеци се води
такава политика. Раздават се писма на хората, с които ги
приканваме да си платят дължимото. Обяснява се на хората, че
ако не платят задълженията си ще сме принудени да ги дадем на
Агенцията за държавни вземания. Има и общински съветници,
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които не са платили данъците. Вие г-н Апти сте един от тях.
Призовавате да се съберат парите. Ами платете си данъците!
Призовавам Ви!
Шаситата нямат километражи. Няма как да имат такива. Те са
на моточасове. Имат лимити на горивото. Контролът не е
занижен. Относно какво се изхвърля в контейнерите …
Уведомяваме хората срещу подпис дори. Обясняваме им, но …
не се получава. Няма как да се осигури 24 часово наблюдение на
контейнерите. Провеждал съм разговори и с представители на
фирмата и от там ми казват, че не само в нашата община е така.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Точно това е! Фирмата никога
няма да каже „Недейте!”. Тя има интерес да извозва повече
отпадъци.
По-висок контрол, актове и т.н., считам че това е изхода от
ситуацията.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – За какво се използва шасито в
Опака. И ако някой го ползва, за да изхвърля тор от частен двор
заплаща ли някаква такса за това?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Договорът, който
сключихме с фирмата за сметопочистването, през 2009г. е
сключен на база предполагаемото количество. То беше включено
и в тръжната документация. Никой няма да се съгласи да го
променя.
Шасито се използва за почистване на улиците, което не е
предмет на договора. Нямаме право да извършваме такива
услуги г-н Апти – да извозваме смет от частни дворове, срещу
заплащане. Ако се случва нещо подобно – сигнализирайте!
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, има
предложение от г-н Борисов – да не се променя таксата за битови
отпадъци. Моля съгласните с предложението да гласуват:
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
1
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С 4/четири/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа „ПРОТИВ”
предложението се отхвърля. Предлагам Ви да гласуваме
предложението от докладната записка и да вземем следното:
РЕШЕНИЕ № 15
І. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и
чл.66, ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка за необходимите
разходи за 2012 г. за услугите по сметосъбиране на гр.Опака,
съгласно Приложение №1 и на кметствата на територията на
Община Опака, съгласно Приложения от №2 до №6.
ІІ. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и
чл.66, ал.1 от ЗМДТ, определя размера на такса за битови
отпадъци, както следва:
1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица на територията на гр.
Опака таксата се променя от 5.5 на 6.5 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.
- за закупуване на съдове за битови отпадъци - 0 на хиляда;
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 4.6 на 4.9 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 0.3 на 0.9 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
0.6 на 0.7 на хиляда
2. За нежилищни имоти на юридически лица на
територията на гр. Опака таксата се запазва в размер на 11.7 на
хиляда върху данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на
реалния размер и се разпределя както следва:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 8.9 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1.6 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1.2
на хиляда
3. За юридически лица на територията на град Опака,
подали декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
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Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 3 пъти месечно – таксата се променя от 481 лв./год. на
740.00 лв./год.
- от 1.2 на 1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите
за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
4. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица в кметство Крепча таксата
се променя от 6.7 на 7.7 на хиляда върху данъчната оценка на
имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 4.2 на 4.6 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.2 на 1.9 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
1.3 на 1.2 на хиляда
5. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Крепча таксата се променя от 13.7 на 14.7 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 8.5 на 8.8 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 2.5 на 3.7 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
2.7 на 2.2 на хиляда
6. За юридически лица в кметство Крепча, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – от 399 лв./год. на 605.00 лв./год.
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- от 2.5 на 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите
за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
7. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица в кметство Голямо
Градище таксата се променя от 5.3 на 6.3 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3.3 на 4.4 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1 на 1.9 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от 1
на 0 на хиляда
8. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Голямо Градище таксата се запазва в размер на 11.2 на хиляда
върху данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на реалния
размер и се разпределя както следва:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 7.8 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 3.4 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0
на хиляда
9. За юридически лица в кметство Голямо Градище, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – от 399 лв./год. на 605.00 лв./год.
- 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
10. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица в кметство Гърчиново
таксата се променя от 5.9 на 6.9 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
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- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3.5 на 3.7 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 2.4 на 3.2 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0
на хиляда
11. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Гърчиново таксата се променя от 12.6 на 13.6 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 7.6 на 7.2 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 5 на 6.4 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0
на хиляда
12. За юридически лица в кметство Гърчиново, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 798.00 лв./год.
- 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
13. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица в кметство Люблен
таксата се променя от 6.9 на 7.9 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 2.9 на 4.3 на
хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.9 на 3.6 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
2.1 на 0 на хиляда
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14. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Люблен се променя от 13.9 на 14.9 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 5.9 на 8 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 3.9 на 6.9 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
4.1 на 0 на хиляда
15. За юридически лица в кметство Люблен, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 794.00 лв./год.
- от 4.1 на 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите
за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
16. За жилищни и нежилищни имоти на граждани,
жилищни имоти на юридически лица в кметство Горско
Абланово таксата се променя от 5.2 на 6.2 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – от 3 на 3.2 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – от 1.9 на 2.8 на
хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – от
0.3 на 0.2 на хиляда
17. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Горско Абланово остава в размер на 10 на хиляда върху
данъчната оценка на имота, тъй като отговаря на реалния
размер т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.1 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 4.5 на хиляда
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- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0.4
на хиляда
18. За юридически лица в кметство Горско Абланово,
подали декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака, според количеството на битовите отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – от 512 на 803.00 лв./год.
- от 0.6 на 0.5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите
за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров
Бахри Даилов Алиев

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

НЕ
НЕ
НЕ

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

НЕ
ДА

ДА

С 8/осем/ гласа „ДА” и 4/четири/ гласа „НЕ” решението се
приема.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Искам да обясня
отрицателния си вот. Гласувах против, защото добросъвестните
граждани пак ще си плащат и ще бъдат натоварени, а тези които
и сега не си плащат пак няма да го направят.
Петко Ганчев – ПП ОСД – Според представените ни
материали се вижда, че и на 100% да се съберат задълженията
към общината, средствата пак не са достатъчни.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – От една страна сте
прави, че има криза и безработица, но виждате, че общината
винаги е дофинансирала и то не с малък процент
сметосъбирането. От други местни приходи го правим. Вече
изнемогваме. Има и общински съветници, които не са платили
данъците си. От ПП”ГЕРБ” са най-голям процент. Само г-н
Борисов и г-н Радев са платили данъците си.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги,
преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на община Опака.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение, като
обяснява какво налага промяната.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 16.12.2011г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания
излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложените в Докладната записка промени в Наредбата.
Цветан Радев ПП”ГЕРБ” – Виждам, че някъде завишението е
към 60%!
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Там където има
такова завишение – то е за услуги, които се налага да се
извършат 1 или 2 пъти годишно.
Борислав Борисов ПП”ГЕРБ” – от името на групата на ГЕРБ,
предлагам да не се завишават цените. С по 1лев на услуга няма
да се оправи положението. Разходите да се свият.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Всяка
администрация в страната обезспечава дейността си с данъци и
такси. В последните две години на два пъти с по 10% ни орязаха
бюджетите. Как общината да обезспечи дейността си?
Цветан Радев ПП”ГЕРБ” – Има ли възможност срока за
издаване на скица, който е 2 дни сега да отпадне?
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Няма как да стане.
Двама души работят там. Изключително натоварени са. Знаете
колко много изисквания има по проектите. И те се занимават с
тях. Двама са и е много натоварено.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, има
предложение от г-н Борисов таксите да не се променят, а да
останат същите. Предлагам Ви да гласуваме предложението му.
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В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4

1
С 4/четири/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа „ПРОТИВ”
предложението на г-н Борисов се отхвърля. Преминаваме към
гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 16
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА прави
следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на
територията на Община Опака, считано от 01.01.2012 г.:
I.
Глава втора „Местни такси”, Раздел VI „Такси за
технически услуги”
В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Издаване на скица за недвижим имот – таксата се
променя следният начин:
- срок до 7 дни – таксата от 4.00 лв. става на 5.00 лв.
- срок до 2 дни – таксата от 8.00 лв. става на 10.00 лв.
2. Презаверяване на скици, от издаването на които са
изтекли 6 месеца – таксата от 3.00 лв. става на 5.00 лв.
II.
Глава втора “Местни такси”, Раздел VII “Такси за
административни услуги”
1. Чл.34 (1) За извършени услуги по гражданското
състояние се заплащат следните такси:
т.4 Дубликати на удостоверение за раждане или за
граждански брак – 4 лв. и за повторно издаване на преписизвлечение от акт за смърт - таксата от 2,00 лв. става на 3,00
лв.
т.8 За легализация на документи по гражданското
състояние за чужбина – таксата от 10,00 лв. става на 20,00
лв.
Добавяме следните точки:
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11 Издаване на удостоверение за осиновяване на дете – 3.00
лв.
т.12 Издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на населението на Община Опака – 3.00 лв.
т.13 Издаване на удостоверение за родените от
майката деца – 3.00 лв.
III. В Приложение №1 към Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги се правят
следните изменения:
т.11 се изменя по следният начин:
Граждански брак – без ритуал – 10.00 лв.
12 Удостоверение за сключване на брак с чужденец –
таксата от 10.00 лв. става на 15.00 лв.
т. 27 Такса за ритуали за сключване на граждански брак –
таксата от 35.00 лв. става на 45.00 лв.
т.33 Издаване на скица за изменение на подробен
градоустройствен план – таксата от 15.00 лв. става на 20.00 лв.
т.48 отпада
т.63 Възстановяване и промяна на име по чл.19а от Закона
за гражданската регистрация – таксата от 5.00 лв. става на 10.00
лв.
т.68 Пресъставяне на акт за раждане, граждански брак и
смърт, въз основа на документи от чужбина – таксата от 10.00 лв.
става на 15.00 лв.
т.69 Установяване и придобиване на българско
гражданство – таксата от 15.00 лв. става на 30.00 лв.
т.70, т.71 и т.72 отпадат
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров
Бахри Даилов Алиев

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

НЕ
НЕ
НЕ

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

НЕ
ДА

ДА

С 8/осем/ гласа „ДА” и 4/четири/ гласа „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Докладна
16

записка относно: Промяна на такса за ползване на ЦДГ по
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на община Опака.
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка, предложението за решение и обяснява
какво налага промяната.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Приемам Докладната записка и е
радостно на този етап е направено нещо хубаво за децата ни.
Вече не се хранят с боклуци, а с качествени продукти. Тези такси,
които не са събрани да се съберат. Да се налагат санкции, ако
трябва на Домакина и на Директора на Детската градина, но да
се съберат.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Това е заложено в Закона за
народната просвета. Пет и шест годишните да не заплащат
такси.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 16.12.2011г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания
излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложените в Докладната записка промени на таксите в
Детските градини на територията на Община Опака.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Оценявам Вашето
желание за събираемост. Безработицата на родителите най-вече
и невъзможността им да платят е причината за това. В момента,
родители, които не са платили таксата на децата си за 2 поредни
месеца – децата не се приемат, докато не платят.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – В училищния стол децата от
първи до четвърти клас заплащат месечна такса и до сега нямам
голям % несъбрани такси. Домакинът, класният ръководител се
обаждат на родителите и настояват за плащането и до сега има
успех.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги,
предлагам на ОбС Опака да вземе следното
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РЕШЕНИЕ № 17
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА прави
следното изменение в Наредба за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Опака:
1. Раздел III “Такси за детски ясли, детски градини, домове
за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”
се изменя така, считано от 01.01.2012 г. :
В чл.21 (1) За ползване на целодневни детски градини от
родителите или настойниците се събират такси в размер, както
следва:
1.1 Месечни такси за деца до 4-годишна възраст в размер на
10.00 лв.
1.2 Дневни такси в размер както следва:
1.2.1 За деца до 4 г. – 1.50 лв.
1.2.2 За деца на 5 и 6-годишна възраст /целодневни
подготвителни групи, задължително обучение/ - 1.50 лв.
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров
Бахри Даилов Алиев

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА
ДА
ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА
ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка - Актуализация на Бюджет 2011г. на
община Опака.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение, като
обяснява обстоятелствата, наложили промяната.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Мисля, че дофинансирането
трябва да бъде на общи основания. Читалищата трябва да се
поберат в бюджета си и да се съобразяват с него. Ако е
избирателно дофинансирането – то тогава никой няма да се
съобразява с бюджета си и в края на годината ще иска
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дофинансиране. Предлагам това да не се приема сега, а да се
предвиди в бюджета за 2012г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака дофинансирането е за 2 читалища – в Опака и Люблен. В Опака
самодейците взеха участие в много фестивали и конкурси, някои
от които непредвидени. Върнаха се с призове. Мисля, че
заслужават. В Люблен положението е друго. Там имат
неизплатени осигуровки и поради тази причина се
дофинансира. Инцидентно е това. Недостигът се е получил през
годината. Няма как да се предвиди в началото.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 16.12.2011г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания
излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложената в докладната записка актуализация на Бюджет
2011г. на община Опака.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, има
предложение от г-н Борисов докладната записка да не се приеме.
Предлагам Ви да го гласуваме:
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4

1
С 4/четири/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа „ПРОТИВ”
предложението на г-н Борисов се отхвърля. Преминаваме към
гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 18
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 41
от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
бюджета на Община Опака и чл. 59, ал. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта изменя Бюджет 2011 в
приходната и в разходната част в местните дейности и
19

дофинансирани със собствени средства държавни дейности
както следва:
Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
36-19 „Други неданъчни приходи”

БИЛО
7 086

СТАВА
10 086

Разходна част в местни дейности, Функция „Почивно дело,
култура, религиозна дейност:
ДЕЙНОСТ
ПАРАГРАФИ
Спортни бази 43-01 „Субсидии за нефинансови предприятия
за спорт за
за текуща дейност”
всички

БИЛО СТАВА
5 000
6 000

Разходна част в дофинансиране на делегираните от
държавата дейности, Функция „Почивно дело, култура,
религиозна дейност:
ДЕЙНОСТ
Читалища

ПАРАГРАФИ
43-01 „Субсидии на организации с нестопанска
цел”

БИЛО СТАВА
0
2 000

В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров
Бахри Даилов Алиев

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

НЕ
НЕ
НЕ

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

НЕ
ДА

ДА

С 8/осем/ гласа „ЗА” и 4/четири/ гласа „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 5-та точка от дневният ред - Докладна
записка относно: Преобразуване на ЦДГ „1-юни” с.Голямо
Градище във филиал на ЦДГ”Слънце” с. Крепча и ЦДГ”Дом на
радостта” с. Люблен във филиал на ЦДГ „Усмивка” гр.Опака,
считано от 01.01.2012 г.
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Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение, като
обяснява обстоятелствата, наложили промяната.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 16.12.2011г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания
излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложението от докладната записка и предлага на ОбС Опака
да вземе решение.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – В докладната записка е
записано „филиали”, считам, че за по-голяма прецизност трябва
да се запише „групи”.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Съгласен съм с Вас
г-н Борисов, нека е групи.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 18
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната
просвета и чл.15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета открива две групи в с.Голямо Градище към
ЦДГ”Слънце” с. Крепча, считано от 01.01.2012 г.;
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 10, ал. 8 от Закона за народната
просвета и чл.15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета открива група в с. Люблен към ЦДГ
„Усмивка” гр.Опака, считано от 01.01.2012 г.;
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3. Трансформира длъжността „Директор с група” за всички
преобразувани целодневни детски градини в длъжност
„Учител”, считано от 01.01.2012 г.
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
1

С 12/дванадесет
гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата 6-та точка от дневния ред Докладна записка относно: Определяне на делегат и заместникделегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България – НСОРБ.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС Опака зачита
докладната записка и дава думата на г-н Али Бейтулов –
Председател на ПК по „Общинска собственост, устройство на
територията,
земеделие
и
гори,
околна
среда
и
благоустрояване, Европейски програми и проекти” да
представи пред ОбС становището на комисията и
предложението и за делегат и заместник делегат от ОбС в
Общото събрание на НСОРБ.
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и
проекти” – Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе
заседание на 16.12.2011г. и след проведените разисквания
предлага на ОбС Опака да избере за делегат в Общото събрание
на НСОРБ от състава на ОбС Опака Гюнер Юмеров Ашимов, а
при невъзможност той да присъства да бъде заместван от г-н
Бейти Бейтулов Мехмедов.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Предлагам Борислав Борисов за
заместник-делегат.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги има ли други
предложения? … Няма тогава да гласуваме предложението на гн Апти – заместник-делегат да бъде г-н Борислав Борисов,
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В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4
1

С 5/пет/ гласа „ЗА” и 7/седем/ гласа „ПРОТИВ”
предложението се отхвърля. Преминаваме към гласуване на
следното:
РЕШЕНИЕ № 19
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.
12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на националното сдружение на
общините в Република България, Общински съвет гр. Опака
реши:
1.
Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ
- Гюнер Юмеров Ашимов – председател на ОбС
Опака.
2.
При невъзможност за участие на определеният по
точка 1 делегат в заседание на Общото събрание,
той ще бъде заместван от Бейти Бейтулов Мехмедов
– зам.-председател на ОбС.
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров

ДА

Бахри Даилов Алиев

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти
Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 4/четири/ гласа „НЕ” и 1/един/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се приема. Преминаваме към 7-ма
точка от дневният ред - Докладна записка относно: Избор на
Комисия за предотвратяване и установяване конфликта на
интереси.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, с
решение на ОбС Опака по Протокол № 24 е утвърден тричленен
състав на комисията. Давам Ви думата за предложения, относно
състава на комисията.
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и
проекти” – Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе
заседание на 16.12.2011г. и след проведените разисквания
предлага на ОбС Опака да включи по един представител от
всяка политическа сила, представена в ОбС Опака в състава на
комисията.
Гюнер Юмеров предлага Абдрахим Абдрахимов за член на
комисията;
Серхат Салимов предлага Петко Ганчев за член на комисията;
Борислав Борисов ПП”ГЕРБ” обявява, че ГЕРБ не желаят да
участват в състава на комисията.
Абдрахим Абдрахимов предлага Али Юзеиров за член на
комисията;
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги,
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
25, ал. 1, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
конфликта на интереси, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

Определя състава на Комисията за установяване конфликта
на интереси, както следва:
Абдрахим Юсменов Абдрахимов
Петко Ганчев Петков
Али Хасанов Юзеиров
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов

ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

НЕ
НЕ
НЕ
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Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров

ДА

Бахри Даилов Алиев

ДА

ДА
ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

НЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 4/четири/ гласа „НЕ” и 1/един/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се приема. Имате думата за
предложения за Председател на комисията.
Серхат Салимов – ДПС – Уважаеми колеги, предлагам за
Председател на Комисията за установяване конфликта на
интереси да бъде избран Петко Ганчев Петков.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Има ли други
предложения? … Няма Предлагам на ОбС Опака да вземе
следното
РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Опака
определя за Председател на Комисията за установяване
конфликта на интереси – Петко Ганчев Петков
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
4
-

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ/
решението се приема. Преминаваме към 8-ма точка от дневния
ред - Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани. Няма постъпили писмени такива, ако Вие колеги
имате въпроси имате думата.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господин
Председател, искам да попитам кога е проведено заседание на
ПК. Искаме да бъдем уведомявани за това.
Другото, което искам да попитам: Събирани са пари за
дърва от хората, но дърва още нямат. Какво става?
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Заседанията на ПК
при ОбС са открити и всеки може да присъства. Можете да
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попитате в деловодството и ще Ви отговорят за кога има
насрочено заседание.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Години наред
общината поема ангажимент да осигури дърва за огрев на
хората. Тази дейност не е присъща на общината. Въпреки това
ние сме подали заявка на ДЛС Черни Лом за 7500куб.м. дърва за
огрев. Имаше недостиг обаче и се наложи от други места да се
осигуряват необходимите количества. Вината на общинска
администрация е желанието да помогне на хората да се снабдят
с дърва за зимния период. Бях се зарекъл преди време да не се
ангажирам с това, но има възрастни хора, които няма как да си
набавят сами и поради това все още се ангажираме да ги
осигурим с дърва за зимата. Останали са много малко хора,
които нямат и в най скоро време и на тях ще се набавят.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважеми господа,
има ли други изказвания? …Щом няма други, които да се
изкажат

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ
ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД.

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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