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

П Р О Т О К О Л № 11
От 28.05.2012г.
Днес 28.05.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При
откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински
съветници. Отсъстват г-н Борислав Борисов от ПП ГЕРБ и г-н Бейти
Бейтулов от ПП ДПС
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, в залата присъстват 11/единадесет/ общински
съветници, имаме кворум, откривам заседанието на ОбС – Опака.
Предлагам на вашето внимание следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне на базисни наемни
цени на имоти – общинска собственост
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Отдаване под наем на общински
недвижим имот – апартамент в ДЖБ - 2
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от
общински недвижим имот – пасище, мера
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. Докладна записка относно: Продажба на недвижими имоти
собственост на община Опака
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Придобиване на недвижим имот от
община Опака, чрез замяна с имот собственост на физическо
лице
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА
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6. Докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за
изпълнението на Плана за развитие на община Опака 2007-2013г.
през 2011г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Актуализиране на списъка на
длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

9. Докладна записка относно: Начин на ползване и процедура за
отдаване ползването на лесосечен фонд
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Имате думата за предложения за допълнение или изменение на
дневият ред … Няма предложения за изменение или допълнение на
дневния ред, предлагам да преминем към гласуване.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

6
4
1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка от дневният ред: Докладна записка
относно: Определяне на базисни наемни цени на имоти – общинска
собственост. Давам думата на г-н Реянов.
Лютфи Реянов-кмет на община Опака, зачита
докладната записка, предложението за решение и
разяснява, че има увеличение на минималната работна
заплата, оттам и на базисните цени на имотите
общинска собственост.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов,
давам думата на г-н Салимов за становище на комисията.
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 23.05.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза
със следното становище: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на Постоянната комисия, запознати сте и с докладната
записка има ли въпроси…..Няма…Предлагам да преминем към
гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 53

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2 от Правилника за
определяне на базисни наемни цени на имоти – собственост на
община Опака, Общински съвет гр. Опака утвърждава базисни
наемни цени на имотите – общинска собственост, считано от
01.05.2012г., както следва:

Минимална раб. заплата
Основна наемна цена за кв. метър
а/временно селище
б/за други жилища
в/за търговски цели
г/за административни цели
д/за производствени цели
е/за политически партии, социални,
културни и др. подобни дейности
Общински терени
I-ва зона
II-ра зона

БИЛО

СТАВА

270.00лв.

290.00лв.

1.35
0.72
1.35
6.75
5.40
5.40
0.40

1.45
0.80
1.45
7.25
5.80
5.80
0.44

0.94
0.81

1.02
0.87
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В залата присъстват 11/единадесет/ 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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА” решението се приема. Преминаваме
към 2-ра точка от дневният ред - Докладна записка относно:
Отдаване под наем на общински недвижим имот – апартамент в
ДЖБ – 2. Давам думата на г-н Реянов.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита
докладната записка и пояснява, че действащия до
момента договор изтича и това налага процедура по
отдаване под наем на жилището.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
докладната записка, давам думата на г-н Бейтулов за становище 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 23.05.2012г. и
след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията одобрява предложеното в докладната записка решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н
Бейтулов, има ли въпроси и изказвания по докладната? Давам
думата на г-н Радев.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, преди малко
приехме решение, с което основната наемна цена за кв. метър става
1.45лв. , а в настоящата докладна е посочена начална тръжна цена –
месечен наем от 1.35лв. за кв.м. За мен това е несъответствие.
Предлагам да гласуваме и в решението да се запише 1.45лв., а не
1.35лв. за кв. метър. И друго – 5 години са много дълъг срок – нещата
се променят бързо и динамично. Благодаря Ви.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Радев, давам
думата на г-н Апти за изказване.
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Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински
съветници, г-н Реянов, ще говоря от името на групата на ГЕРБ – ние
не сме съгласни въпросният апартамент да се отдаде под наем. Нека
общината има свободно жилище и когато се наложи, то да се ползва.
Често идват лекари, учители, които се занимават с обучение на деца
през лятото и те няма къде да бъдат настанени.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря на г-н Апти,
давам думата на г-н Реянов.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Изслушах
изказванията и искам да взема отношение. Явно е допусната грешка
в изписването на сумата за наема, в решението, което ще се приеме,
ще бъде коригирана. За срока на ползване на апартамента – мисля че
5 години не са толкова дълъг срок, ако е за по-кратко време,
наемателите няма да се стараят да поддържат жилището. Ако се
наложи и е важно, апартамента ще се освободи. Да, вярно е, идвали
са специалисти, лекари и учители, но те предпочитат хотел в
Попово. Това имах да кажа, благодаря.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако
няма други изказвания, предлагам да гласуваме предложението на гн Радев – Началната тръжна цена – месечен наем да бъде 1.45лв. за
кв.м.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

6
4
1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА”, предложението
Предлагам да преминем към гласуване на следното

се

приема.

РЕШЕНИЕ № 54

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал. 3 от Закона
за общинска собственост и чл. 25 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление, разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Опака
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РЕШИ:
I.

Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез
провеждане на публичен търг общински недвижим
имот - апартамент в ДЖБ-2 с АОС № 89/20.01.2000г. с
площ от 46 кв.м.

II.

Възлага на кмета на община Опака да открие процедура
за провеждане на публичен търг за отдаване под наем
на имот с АОС № 89/20.01.2000г.. представляващ
апартамент в ДЖБ-2 от 46 кв. м. с начална тръжна цена
– месечен наем от 1.45лв. за кв.м. за срок от 5/пет/
години.

В залата присъстват 11/единадесет/ 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

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

ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА

ДА

С 9/девет/ гласа „ДА”, 2/два/ гласа „НЕ”, решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Отдаване под наем на част от общински недвижим имот –
пасище, мера. Давам думата на г-н Реянов.
Лютфи Реянов - кмет на община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов,
давам думата на г-н Бейтулов за становище 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 23.05.2012г. и
след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията одобрява предложеното в докладната записка решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Бейтулов,
колеги има ли изказвания по докладната? Давам думата на г-н Бахри
Даилов
Бахри Даилов – общ. съветник от ДПС - Уважаеми господа, става
въпрос за място в с.Крепча и искам да взема отношение. Щом ще се
ползва за пчелин, значи и ще се поддържа. До сега това място не
беше поддържано от никой и по него имаше всякакви отпадъци. Ще
гласувам „ЗА” и нека, ако има желаещи и за други общински места,
същите да се отдават. Така ще има приходи и за общината, и за
хората, които ги ползват. Благодаря.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Даилов,
колеги има ли други изказвания?.... Няма…Предлагам да преминем
към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 55

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинска собственост във връзка с чл. 37п от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:
1.
Предоставя на Феим Ремзиев Ахмедов от с. Крепча за
възмездно ползване на 3 дка. от имот № 13018, представляващ
пасище, мера, кат. IV, с обща площ на имот 10.312дка. с АОС №
463/14.04.2005г. в землището на с. Крепча за поставяне на
пчелни кошери за срок до 5 години.
2.
Задължава Феим Ремзиев Ахмедов да поддържа наетия
имот в добро земеделско и екологично състояние, а именно:
• да почиства нежеланата
храстовидна растителност
(къпина, шипка);
• да опазва площите в близост до гори от пожари и от
навлизането на дървесна и храстовидна растителност в
тях;
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• да провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове;
3.
Определя годишен наем сумата в размер на 12,00
/дванадесет/лв.
В залата присъстват 11/единадесет/ 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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА” решението се приема. Преминаваме
към 4-та точка от дневният ред - Докладна записка относно:
Продажба на недвижими имоти собственост на община Опака.

Кметът на община Опака г-н Лютфи Реянов зачита
докладната записка и предложението за решение.
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 23.05.2012г. и
след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията дава съгласие да бъдат продадени чрез провеждане на
публичен търг посочените в докладната записка имоти, собственост
на община Опака.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, имате
ли въпроси по докладната записка? … Няма…Предлагам да
преминем към гласуване на следното
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РЕШЕНИЕ № 56

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от Закона за
общинска собственост и чл. 36, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление, разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

Дава съгласие да бъдат продадени, чрез провеждане на
публичен търг следните имоти – частна общинска
собственост:
1. Имот № 000431 с АОС № 862/08.05.2012г. – гора в
земеделски земи, категория X, с площ от 0.977дка.
2. Имот № 000378 с АОС № 863/08.05.2012г. – нива,
категория X, с площ от 4.761 дка
II.
Възлага на кмета на община Опака да открие процедура
за провеждане на публичен търг за продажба на:
1. Имот № 000431 с АОС № 862/08.05.2012г. – гора в
земеделски земи, категория X, с площ от 0.977дка. с
начална цена в размер на 202.00/двеста и два/лева/209.00
лв. за декар/.
2. Имот № 000378 с АОС № 863/08.05.2012г. – нива,
категория X, с площ от 4.761 дка. с начална цена в размер
на 2042.00/две хиляди четиридесет и два/лева/429лв. за
декар/.
3. Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран
оценител.

I.

В залата присъстват 11/единадесет/ 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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

9

С 11/единадесет/ гласа „ДА”, решението се приема.
Преминаваме към 5-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Придобиване на недвижим имот от община Опака, чрез
замяна с имот собственост на физическо лице.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов,
колеги чухте докладната записка, давам думата на г-н Бейтулов за
становище на Постоянната комисия.
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 23.05.2012г.,
разгледа докладната записка от кмета на община Опака и след
проведените разисквания предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на ПК, давам думата на Феим Апти за изказване.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински
съветници, виждам че към докладната записка има приложени
скици и е видно за какво става въпрос. Всички от ГЕРБ ще гласуваме
с „ДА”. Благодаря за вниманието.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Апти,
колеги ако няма други изказвания, предлагам да преминем към
гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 57

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от
Закона за общинска собственост и чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, стопанисване, управление, разпореждане с
общинско имущество на ОбС - Опака, Общински съвет гр. Опака
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РЕШИ:
Дава съгласие да бъде извършена замяна на имот №
16004 от 3.809 дка. с АОС № 864/10.05.2012г. – частна
собственост на община Опака срещу имот с № 016092 от
4.841 дка., собственост на Шукри Шефкетов Шукриев.
II.
Възлага на кмета на община Опака да сключи договор за
замяна, между община Опака от една страна и Шукри
Шефкетов Шукриев от друга страна.
Сключеният договор да бъде с предмет:
Прехвърляне в собственост на община Опака
собственият на Шукри Шефкетов Шукриев недвижим
имот с №016092, представляваш пасище, мера от 4.841
дка. находящ се в землището на с. Гърчиново с
направена пазарна оценка от 3 510.00/три хиляди
петстотин и десет/лв. срещу недвижим имот,
собственост на община Опака с № 016004 – жилищна
територия от 3.809дка. с АОС № 864/10.05.2012г.,
находящ се в землището на с. Гърчиново с направена
пазарна оценка от 2762.00/две хиляди седемстотин
шестдесет и два/лв.
III.
Одобрява направените пазарни оценки и на двата
имота.
IV.
На основание декларираното в Предложение с Вх. № 1204-83/25.04.2012г. от Шукри Шефкетов Шукриев,
разликата в пазарните оценки на имотите в полза на
Шукри Шефкетов Шукриев от 748/седемстотин
четиридесет и осем/лева да не бъде изплатена на
лицето.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
I.

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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА
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С 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред:
Докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за
изпълнението на Плана за развитие на община Опака 2007-2013г.
през 2011г.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря на г-н Реянов,
давам думата на г-н Салимов за становище на Комисията.
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 23.05.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза
със следното становище: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов,
колеги имате думата за изказвания и предложения по докладната
записка. Давам думата на г-н Цветан Радев.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, изслушах отчета за
изпълнение през 2011г. и искам да обърна внимание на някои
основни неща, които вълнуват хората от нашата община. Ето
например Приоритет II – повишаване качеството на живот в
общината. Винаги по избори обещаваме много, а след това
изпълнение няма. 150 човека са назначени по програми, добре, но аз
не виждам резултат от тяхната дейност. Добре е все пак, че сте
осигурили работа на толкова хора, но е твърде малко това, което
вършат те. Благодаря.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Радев,
приемам донякъде критиката Ви, но искам да напомня, че това е
отчета за 2011г. Това бяха първите хора, назначени по тази
Европейска програма. Преди месец започна нова, също с много
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назначени хора и Ви уверявам, че с опита, който вече имаме, нещата
стоят далеч по-добре.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако
няма други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на
следното

РЕШЕНИЕ № 58

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Годишен доклад за изпълнението на Плана за развитие на
община Опака 2007-2013г. през 2011г.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници

ДПС
ГЕРБ
ОСД

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

6

2
-

2
-

1

Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 2/два/ гласа „ПРОТИВ” и 2/два/гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението се приема. Преминаваме към 7-ма
точка от дневния ред – Докладна записка относно: Актуализиране на
списъка на длъжностите и лицата, имащи право на трнаспортни
разходи. Давам думата на г-н Реянов да Ви запознае с докладната
записка.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов,
думата има г-н Салимов за становище на Комисията.
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 23.05.2012г., на което
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присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза
със следното становище: Комисията одобрява актуализирането на
списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни
разходи и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов,
колеги има ли въпроси и предложения по докладната
записка?.....Няма. Предлагам да гласуваме следното

РЕШЕНИЕ № 59

На основание чл 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 от от ПМС №
367/29.12.2011г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2012г. , ОбС Опака допълва Решение № 25/16.02.2012г. в
частта на т.VII - списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи, както следва:
Дом стари хора
1. Айше Юсеинова Заимова–считано от 03.04.2012г.
В залата присъстват 11/единадесет/ 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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред:
Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов,
думата има г-н Салимов за становище на Комисията.
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 23.05.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза
със следното становище: Комисията одобрява Актуализацията на
Бюджет 2012г. и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте докладната
записка и становището на Комисията, ако няма въпроси и
предложения, преминаваме към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 60

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от
Закона за общинския бюджет и чл. 41 от Наредбата за съставяне,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Опака, изменя
Бюджет 2012г. в приходната и разходната част както следва:
1. Приходна част в местни дейности:
№
ПАРАГРАФИ
БИЛО
СТАВА
1 45-01 Текущи дарения, помощи и
0
6 514
други безвъзмездно получени суми
2. Разходна част в местни дейности:
Функция 2”Отбрана и сигурност”, Група 2”Полиция,вътрешен
ред и сигурност”, Дейност 239”Други дейности по вътрешната
сигурност ”
ПАРАГРАФИ
№
1 10-20 Разходи за външни услуги

БИЛО
4 000

СТАВА
10 514

В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
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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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 9-та точка от дневния ред:
Докладна записка относно: Начин на ползване и процедура за
отдаване ползването на лесосечен фонд. Г-н Реянов, имате думата за
докладната записка.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
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 23.05.2012г. и
след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение и
упълномощи кмета на община Опака да проведе процедура за
ползване и одобри актуализиран ценоразпис за дървесина.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, чухте докладната записка и становището на
Комисията, има ли предложения и въпроси към докладната записка?
Давам думата на г-н Цветан Радев.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Колеги, изслушахме докладната
записка, искам да помоля г-н Реянов да обясни каква е процедурата с
продажбата на дървата и още нещо, нека се определи само един
човек, който да записва за дърва. Миналата година доста хора
останаха без дърва, нека сега осигурим на населението нужните
количества. Благодаря.
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Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми господа
общински съветници, от известно време общината по закон не може
да продава дърва, трябва лицензирана фирма да ги добави и тя да
продава. Ние от своя страна не можем да я задължим да ги продава
само на нашето население. Много малко количество от заявените
миналата година дърва бяха отпуснати за рязане. Тази година ще
направим всичко възможно да подсигурим хората.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, има ли
други изказвания? … Няма. Предлагам да преминем към гласуване
на следното

РЕШЕНИЕ № 61

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, чл.114, ал.
1 от Закона за горите и чл. 5, ал. 3 от Постановление №316/
24.11.2011г. на МС, ОбС Опака
РЕШИ:

Определения допълнителен лесосечен фонд за 2011г. в размер на
1950 куб.м. стояща маса и лесосечен фонд за 2012г. в размер на 2405
куб.м. стояща маса, да се ползва по реда на чл.112(1) т. 1 и т. 2 от ЗГ,
да се процедира по реда на Постановление №316/24.11.2011г. на МС
– Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти и Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление, разпореждане с общинско
имущество.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

6
4
1
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С 11/единадесет/ гласа „ЗА”, решението се приема. Предлагам да
преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 62

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОбС Опака

РЕШИ:

Упълномощава кмета на община Опака да проведе процедурите
за ползване и одобри актуализиран ценоразпис за дървесина.
В залата присъстват 11/единадесет/ 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

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 10-та точка от дневният ред:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. На
предишното заседание на ОбС-Опака имаше въпрос към мен от г-н
Феим Апти, а именно: каква сума е изразходена от Общинският
съвет при провеждане на обмяна на опит на 27,28,29 и 30 март 2012г.
Г-н Апти, сумата е 1440 лв. за 4 дни. Включва командировъчни
разходи и нощувки.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Благодаря Ви г-н Председател за
отговора, искам да напомня на Кмета на общината отново за
почистването на улиците. Не съм доволен, дори работниците да са
други, отново не е почистено в нашият квартал.
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Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Г-н Апти, хората
чистят навсякъде, улиците се метат, тревата се коси. След като не Ви
харесва, подайте си жалба в общината, направете оплакване, сигнала
ще се провери.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, има ли
други изказвания? … Няма.

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

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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