О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т О П А К А, О Б Л А С Т Т Ъ Р Г О В И Щ Е
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №64 от 17.02.2011г.

Днес 17.02.2011г. Общински съвет гр. Опака проведе поредното
си заседание в заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински
съветници. Отсъстват г-н Неделчо Неделчев от Коалиция „Напредък”
и г-н Кязим Алиев от ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 11/единадесет/общински съветници и можем да
започнем заседанието. Г-н Кязим Алив и г-н Неделчо Неделчев
отсъстват от заседанието по уважителни причини. Преди да гласуваме
дневният ред на днешното заседание искам да направя предложение
за неговото допълнение. В деловодството на ОбС Опака постъпи
Докладна записка от Кмета на община Опака, относно: Определяне на
лесосечен фонд за 2011г. По правилника за работа на ОбС имаме
право да я включим в дневния ред, за това Ви предлагам тя да бъде
включена в дневният ред, като точка 9-та, а точка 9-та да стане 10-та.
Имате думата … Няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви да
гласуваме направеното предложение за допълнение на дневният ред.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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Коалиция „Напредък”

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” предложението се приема. Да
гласуваме тогава целият дневен ред, с допълнението, който придобива
сленият вид:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне числеността на персонала и средни брутни работни
заплати на общинска администрация и дейностите към нея,
считано от 01.01.2011г.
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ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

2. Разпределение на средствата за капиталови разходи на община
Опака за 2011г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Решения във връзка с Бюджет 2011г. на община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Приемане на Бюджета на община Опака за 2011г..
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Издаване на Запис на заповед от община Опака в полза на
ДФ”Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаваща
авансово плащане по договор №25/322/00412 от 20.12.2010г. по
Мярка 322 за Проект „Реконструкция площад гр. Опака”,
сключен между община Опака и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие по постъпили
молби с вх. №12-01-22 и № 12-01-23 от 27.01.2011г. от Севда
Христова Мерджанова за внасяне на предложение в МС за
отпускане на персонална пенсия на децата и.
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Обявяване на имот в публична
общинска собственост.
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделска
земя – пасище, мера.
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

9. Докладна записка относно Определяне на лесосечен фонд за
2011г.
ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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Коалиция „Напредък”
2

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка - Определяне числеността на персонала и
средни брутни работни заплати на общинска администрация и
дейностите към нея, считано от 01.01.2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” –
Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата
„Г-н Неделчо Неделчев – Коалиция „Напредък” влиза в залата на
заседанието”и броят на общинските съветници, присъстващи на
заседанието става 12/дванадесет/.
Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми колеги, гн Реянов, въпросът ми е към втората част на решението, а именно за
дейност „Ученически столове”. Посочена е средна брутна работна
заплата от 229.76лв. тази сума е под минималната работна заплата за
страната. Защо е така?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Уважаеми г-н Феимов,
СБРЗ е по-ниска от минималната за страната, защото щатовете не са
пълни т.е. има и половини щатове на 4 часа и поради тази причина се
получава това.
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Искам да попитам защо заплатите в здравеопазването са 500лв. Хубава
заплата е. Защо е толкова висока?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Уважаеми г-н Апти,
заплатите във функция „Здравеопазване” са делегирани от държавата
и са определени с Постановление на МС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви за
отговорите г-н Реянов, има ли други въпроси? … Няма, тогава
предлагам на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 372
I. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 от
ПМС №67/14.04.2010 г. и точки 8,9,10 и 11 от Решение №715/01.10.2010
г., определя средна месечна брутна заплата на едно лице и
числеността на персонала от 01.01.2011 г. по функции и дейности
както следва:
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1. „Общинска администрация”:
1.1. Щатна численост 40 бр. и средна месечна брутна заплата
630.85лв.
1.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 3 бр.;
2. Функция „Отбрана и сигурност”:
2.1. ПМС №212 (денонощни дежурни) – 250.66 лв. средна месечна
брутна заплата – 5 бр.;
2.2. ПМС №351 (техник на радиопредавателни центрове ) – 267.13
лв. средна месечна брутна заплата – 3 бр.
3. Функция „Образование”
3.1. Дейност „ЦДГ” – 448.60 лв. средна месечна брутна заплата –
45 бр.
3.2. “Други дейности по образованието” – 433.08 лв. средна
месечна брутна заплата – 2 бр.
4. Функция „Здравеопазване” – 493.90 лв. средна месечна брутна
заплата – 2 бр.
5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
5.1. Дейност „Дом за стари хора” – 435.00 лв. средна месечна
брутна заплата – 29 бр.
5.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 2 бр.
II. ОбС Опака на основание на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.4,
ал. 3 от ПМС №67/14.04.2010 г., определя средна месечна брутна
заплата и числеността на персонала в местните дейности от 01.01.2011
г. както следва:
1. Дейност „Ученически столове” – 229.76 лв. средна месечна
брутна заплата – 9 бр.;
2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 239.65 лв. средна
месечна брутна заплата – 9 бр.;
3. Дейност „Озеленяване” – 242.88 лв. средна месечна брутна
заплата – 3 бр.
4. Дейност „Чистота” – 294.09 лв. средна месечна брутна заплата
– 3 бр.
5. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 294.27 лв. средна
месечна брутна заплата – 4 бр.
6. Други дейности по селското и горското стопанство – 389.16 лв.
средна месечна брутна заплата – 2 бр.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
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Коалиция „Напредък”

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка - Разпределение на средствата за
капиталови разходи на община Опака за 2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” –
Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата …
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Искам да попитам защо се планира закупуването на 2 коли? Г-н
Реянов обясни, че са за ДСП/домашен социален патронаж/ - добре,
но нека първо селата да си съберат данъците и да си купят коли.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Г-н Апти, въпрос на
мнение е. Това е моето виждане. Селата в община Опака са доста
отдалечени едно от друго, но това не трябва да е повод да лишим
възрастните и самотни хора от помощ. Кметствата нямат свои
бюджети. Бюджетът е общ на цялата община. Ние не можем да вземем
повече пари от едните а от другите да не вземем. Сумата не е толкова
голяма за две коли за социални дейности.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, има ли други изказвания и въпроси? … Няма. Предлагам на
ОбС Опака да гласува следното:
РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 10, ал.
1, чл. 14 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за 2011г. и за обектите – „Ремонт на
път TGV 2124(ІV20408) с.Люблен - с.Гърчиново от км.14+400 до
км.16+800 и от км.20+700 до 23+500” - 960лв., „Ремонт улично
осветление”–7 887лв., „Подобряване образователната инфраструктура
в община Опака – СОУ”Васил Левски”гр.Опака – гимназиален и
прогимназиален етап и ОУ”Васил Левски” с.Крепча” - 18 153лв.
финансирани чрез §40-00 (постъпления от продажба на общински
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нефинансови активи) приема разпределение на средствата за
капиталови разходи на Община Опака както следва:

1
2
Параграф 5200: Придобиване на
дълготрайни материални активи
Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
5206 изграждане на инфраструктурни
обекти
ППР
Техническа помощ по ОП”Околна
среда 2007-2013” за подготовка на
1
проект: „Канализация, реконструкция
на водопроводи, възстановяване на
улици и ПСОВ” гр.Опака

Годишна
задача
2011

3

Проходи по §40-00
постъпления от
продажба на общ.
нефинансови активи

Наименование и местонахождение на
обектите

Собствени бюджетни
средства

№

Субсидия РБ

Капиталови разходи по източници на финансиране

Други
ПУДООС

Лв.
4

Лв.
5

Лв.
6

Лв.
7

294 000

Субсидия
за
делегирани
от
Държавата
дейности

294 000

Обекти

2

Ремонт В и К съоръжения и
реконструкция водопроводи в Община
Опака

71 914

8 400

63 514

Функция 02: Отбрана и сигурност
5206 изграждане на инфраструктурни
обекти
Обекти
Почистване,защитна дига и подпорна
3
стена на селско дере с.Г.Абланово
4

Почистване и направа защитна дига
250м. на р.Калакоч с.Крепча

Функция 01: Общи държавни служби
5201 придобиване на компютри и
хардуер
5
Ксерокс
5204 придобиване на транспортни
средства
6
Лек автомобил с.Голямо Градище
7

Лек автомобил с.Гърчиново

1 400

1 400

1 600

1 600

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Параграф 5100: Основен ремонт на
дълготрайни материални активи
Функция 08: Икономически дейности и
услуги

6

Обекти
Ремонт на път с.Крепча - с.Голямо
8
Градище
Ремонт на улици
9
ППР
Ремонт на път TGV 2124(ІV20408)
10 с.Люблен - с.Гърчиново от км.14+400
до км.16+800 и от км.20+700 до 23+500
Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Обекти
11 Ремонт улично осветление
12 Реконструкция площад гр.Опака

70 400
20 000

70 400
20 000

4 460

3 500

960

7 887

7 887

327 872

327 872

Функция 03: образование
Обекти
Подобряване образователната
инфраструктура в община Опака –
13 СОУ”Васил Левски”гр.Опака –
гимназиален и прогимназиален етап и
ОУ”Васил Левски” с.Крепча
Всички раздели общо:

796 235
1 607 768 102 300

53 899

18 153

672 123

52 060

68 899

27 000

1 357 509

52 060

В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
НЕ
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА” и 1/един/ „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 3-та точка - Решения във връзка с Бюджет
2011г. на община Опака.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” –
Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка решение.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата …
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Искам да отбележа, че парите за спорта са малко. Кмета да отстъпи от
представителните разходи за спорта.
Амил Кьосе – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Реянов,
ученически столове има в Опака и Крепча. Въпросът ми е на всички
деца ли се полага безплатна храна/закуска и обяд/?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Г-н Апти, смятам, че
парите за спорта са достатъчно. Към момента в общината има един
футболен отбор в Голямо Градище. Разговарял съм с ръководството му
и те заявиха, че ще играят до есента-после спират. Никой не е дошъл
при мен да заяви желание за игра и нужда от финансиране. Не
смятате ли, че ръководствата на футболните клубове трябва да дойдат
на разговор и да кажат от какво имат нужда? За представителните –
Параграфът е такъв. Там влизат представителни разходи на ОбС, на
кметове на кметства, подаръци по повод празници на други общини и
т.н.
Г-н Кьосе, на безплатна закуска имат право децата до 4-ти клас, а
на безплатна храна пътуващите ученици. Училищата са с делегирани
бюджети и директорите преценяват дали да отпуснат средства за
храна и на другите ученици.
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Разочарован съм. Не знам дали с г-н Борисов, който е председател на
ФК Опака е воден разговор и дали той е отказал. Ако е отказал, то
упреците трябва да са към него.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Г-н Апти, ФК Опака 1ви преустанови дейността си, за което г-н Борисов не си направи
труда дори да ме уведоми. Научих това случайно от други източници.
И г-н Апти, кой кого трябва да търси според Вас? След, като г-н
Борисов е имал нужда от пари за отбора, защо не е дошъл да ме
уведоми? … От улицата научавам, че се е отказал …
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви
господа. Има ли други? … Няма тогава предлагам на ОбС Опака да
вземе следните решения. Ще бъдат подложени на гласуване едно по
едно:
РЕШЕНИЕ № 374
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинските бюджети, Общински съвет Опака
оправомощава Кмета на общината, при възникване на неотложни и
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доказани потребности през бюджетната 2011 г. и при спазване на
общия размер на бюджета, да:
1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без
средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на
делегираните от държавата дейности;
2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в
една дейност или от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните
дейности;
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за общинските бюджети, Общински съвет Опака възлага на
Кмета на общината, да:
1. Определи правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджетни кредити от втора степен;
2. Ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение
на бюджетната дисциплина.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА

Амил Алим Кьосе

ДА
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Кязим Кадиров Алиев

-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Неделчо
Неделчев
Джошкун
Феимов

Йосифов

ДА

Сабриев

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 376
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 2 от Закона
за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Опака определя
разходите за издръжка на спортните клубове със седалище и дейност
на територията на Община Опака по бюджета за 2011г. в размер на 5
000 лв., от които: за футболни клубове – 2 000 лв. и за хандбален клуб –
3 000 лв.
Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни
условия по целевите разходи, свързани с времето и начинът на
предоставяне и отчитането на тези средства.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 377
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 13, т. 3 от ПМС №
334/29.12.2010г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2011г., Общински съвет Опака определя размера на
разходите за представителни цели на Кмета на Общината по бюджета
на Община Опака за 2011 г. в размер на 18 000 лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
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Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА
ДА
-

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
ДА

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 2 от ПМС
№334/29.12.2010 г., Общински съвет Опака определя размера на
разходите за СБКО в размер на 3% за всички държавни дейности и в
размер на 2% за всички общински дейности.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА
ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал.
3 от ПМС №334/29.12.2010 г., Общински съвет Опака
РЕШИ:

Да се подпомагат разходите за погребение на самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане
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лица с източник на финансиране от общински приходи. В помощта се
включват разходите за: издаване на смъртен акт – 2 лв., превоз на
покойника – 10 лв., ковчег /дъски/ - 25 лв. и изкопаване на гроб – 10
лв.; обща стойност на помощта – 47.00 лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.

РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1, т. 2 и ал. 2
и чл. 67, ал. 3 от ПМС №334/29.12.2010 г., Общински съвет Опака
считано от 01.01.2011 г.:
1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат
право на транспортни разходи съгласно Приложението;
2. Определя да бъдат изплащани пътни разходи на директори и
учители до процента финансиран от МОН, но не по-малко от 80% от
действителните разходи и 80% на всички останали длъжности и лица
извън Функция „Образование”.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

12

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 46 от ПМС
№334/29.12.2010 г., Общински съвет Опака определя 20 % от размера
на режийните разноски за приготвянето на храната /закуска и обяд/
да бъде за сметка на общинските приходи.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и §29, ал.2 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за
2010 г., преходния остатък в размер на
60 383 лв. от 2010 г. се разпределя по дейности както следва:
1. Преходен остатък за държавни дейности в размер на 43 527 лв.:
1.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища /снегопочистване/ – 3 626 лв.
1.2. Други дейности по отбрана /преходен остатък/ – 2 000 лв.
1.3. Други дейности по вътрешната сигурност /преходен остатък/ 1 999 лв.
1.4. Доброволни формирования за защита при бедствия – 1 050 лв.
1.5. Статистически институт, служби и дейности, социологически
проучвания и анкети – 100 лв.
1.6. Общообразователни училища
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /преходен остатък/ – 791 лв.
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /стипендии/ - 16 лв.
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- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа”, мярка “Без свободен час”/ - 2 684
лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма
“Информационни и комуникационни технологии”/ - 38 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /”Кариерно развитие/ – 1 800 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /за учебници и учебни помагала на
учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в
детските градини и училища/ - 283 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма “С грижа за
всеки ученик/ - 1 116 лв.
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /по ПМС №129 за подпомагане на
физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и
училища/ - 38 лв.
- ОУ с. Крепча /преходен остатък/ – 13 621 лв.
- ОУ с. Крепча /по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа, мярка “Без свободен час”/ - 1 931 лв.
- ОУ с. Крепча /допълнително финансиране на средищни
училища/ - 6 377 лв.
- ОУ с. Крепча/по национална програма “Информационни и
комуникационни технологии в училище”/ - 777 лв.
- ОУ с. Крепча /за учебни помагала за предучилищна подготовка
на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 г./ - 32 лв.
- ОУ с. Крепча/ПМС №129 за подпомагане на физическото
възпитание и спорта в общинските детски градини и училища/ - 327 лв.
- ОУ с. Г. Градище / по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа, мярка “Без свободен час”/ - 842 лв.
- ОУ с. Г. Градище /преходен остатък/ – 4 068 лв.
1.7. Просвета
- Преходен остатък – 11 лв.
2. Преходен остатък за местни дейности в размер на 16 856 лв.:
2.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища(снегопочистване и средства от Фонд”Републиканска пътна
инфраструктура”) – 14 474 лв.
2.2. Ученически стол / по проект „Осигуряване топъл обяд на
деца”/ - 2 382 лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА

Амил Алим Кьосе

ДА
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Кязим Кадиров Алиев

-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Неделчо
Неделчев
Джошкун
Феимов

Йосифов

ДА

Сабриев

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС Опака реши:
Да бъдат разплатени от бюджета за 2011г. просрочени
задължения от минали години в размер на 95 918 лв. и да бъдат
събрани просрочени вземания в размер на 23 501 лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневния ред - Приемане на Бюджета
на община Опака за 2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” –
Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата … Няма предлагам Ви да гласуваме
следното
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РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.
7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2011г., Общински съвет Опака
РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Опака за 2011 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА: 3 228 389 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №1/
в т.ч.:
1.1.1. приходи с държавен характер – 2 066 053 лв.
в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в
размер на
2 020 414 лв.
1.1.1.2. приходи от наеми на земя в размер на 1 647 лв.
1.1.1.3. приходи от дарения - 465
1.1.1.4. преходен остатък в размер на 43 527 лв.
1.1.2. приходи с местен характер – 1 162 336 лв.
1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 226 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на 454 281 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 395 800 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 102
300 лв.
1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 18 000 лв.
1.1.2.6. предоставени трансфери – (-) 4 581
1.1.2.7. погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-)
46 320
1.2.2.8. преходен остатък в размер на 16 856 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА: 3 228 389 лв.
в т.ч.:
1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 2 066 053 лв.
1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 1 084 574 лв.
1.2.3. дофинансиране в размер на 77 762 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №2/
2. Приема бюджета на Община Опака за 2011 г. по агрегирани
бюджетни показатели съгласно формата по Приложение №12 към ФО
– 81 от 30.12.2010г. – Указания по съставянето на бюджетите на
общините за 2011г.
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В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
/Следва 10мин. почивка/
Заседанието на ОбС Опака, продължава след почивката. В залата
присъстват 9/девет/ общински съветници. Отсъстват г-н Цветан
Керев, г-н Амил Кьосе и г-н Феим Апти от Коалиция „Заедно за
бъдещето на община Опака” и г-н Кязим Алиев от ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
заседанието на ОбС Опака продължава. В залата присъстват 9/девет/
общински съветници. Отсъстват г-н Цветан Керев, г-н Амил Кьосе и гн Феим Апти от Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” и
г-н Кязим Алиев от ДПС имаме кворум и можем да продължим.
Преминаваме към 5-та точка от дневния ред - Издаване на Запис на
заповед от община Опака в полза на ДФ”Земеделие” – разплащателна
агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №25/322/00412
от 20.12.2010г. по Мярка 322 за Проект „Реконструкция площад гр.
Опака”, сключен между община Опака и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно самоуправление,
обществен ред, образование, култура, спорт етнически и
демографски въпроси, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа и обсъди
докладната записка от кмета на община Опака, 3/три/ гласа „ЗА” я
одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
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… Няма желаещи да вземат отношение, предлагам Ви да гласуваме
следното
РЕШЕНИЕ № 385
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12,
ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф
2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане
на финансова помощ № 25/322/00412 от 20.12.2010г. по мярка 322 за
Проект „Реконсрукция площад гр.Опака", сключен между Община
Опака и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Светослав
Илиев Симеонов, Общинският съвет Опака
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на общината Лютфи Реянов Рюстемов да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
размер на 180 329.60лв. (сто и осемдесет хиляди триста двадесет и девет
лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
25/322/00412 от 20.12.2010г. по мярка 322 за Проект „Реконсрукция
площад гр.Опака" сключен между Община Опака и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Опака да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №
25/322/00412 от 20.12.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
В залата присъстват 9 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе

ДА
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Кязим Кадиров Алиев

Неделчо
Неделчев
Джошкун
Феимов

-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Йосифов

ДА

Сабриев

ДА

С 9/девет/ гласа „ДА” решението се приема. Преминаваме към
6-та точка от дневния ред - Докладна записка относно: Даване на
съгласие по постъпили молби с вх. №12-01-22 и № 12-01-23 от
27.01.2011г. от Севда Христова Мерджанова за внасяне на предложение
в МС за отпускане на персонална пенсия на децата и.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно самоуправление,
обществен ред, образование, култура, спорт етнически и
демографски въпроси, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа и обсъди
докладната записка от кмета на община Опака, 3/три/ гласа „ЗА” я
одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
… Няма желаещи да вземат отношение, предлагам Ви да гласуваме
следното
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака дава
съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на децата Иса Сергеев Мерджанов с ЕГН
0348250942 и Сара Сергеева Мерджанова ЕГН 0545081091 от с. Горско
Абланово, ул Бузлиджа №4.
В залата присъстват 9 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

2

-

-

Коалиция „Напредък”

19

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
7-ма точка от дневният ред - Докладна записка относно: Обявяване на
имот в публична общинска собственост.
/В залата влизат г-н Амил Кьосе и г-н Феим Апти от Коалиция
„Заедно за бъдещето на община Опака/
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Амил Кьосе –Член на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Докладната записка от кмета на Община Опака, с 2/два/
гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да вземе решение
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
…
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Тази площадка не беше ли направена по проект преди няколко
години?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Г-н Апти, да преди
няколко години имаше проект за нея, но беше финансово ограничен.
Сега, след като бъде обявен имота за публична общинска собственост
пак със съдействието на НПО се стремим да стане още по-хубава
детската площадка.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги
има ли други въпроси и изказвания … Няма предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона
за общинска собственост, ОбС Опака обявява за публична общинска
собственост имот с АОС №794/10.02.2011г., представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот в УПИ І, кв. 86, по регулационния план на
гр. Опака, одобрен със Заповед № РД 09-47/1992г., предназначен за
„Детска площадка”
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
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Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
ДА
ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Отдаване под наем на земеделска земя – пасище, мера.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Амил Кьосе –Член на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Докладната записка от кмета на Община Опака, с 2/два/
гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да вземе решение
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
…
Тече дискусия между общинските съветници, относно имота,
условията на договора за отдаване под наем.
Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми колеги,
предлагам Ви да гласуваме предложението за решение, като добавим
„Договорът за наем да бъде подписан, след съгласуване с ОбС Опака”
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
предлагам Ви да гласуваме решението, допълнено с предложението на
г-н Феимов, а именно:
РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 14, ал. 7 от ЗОС,
във връзка с чл. 37п, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, Общински съвт гр. Опака
РЕШИ:

1.

Предоставя за ползване на „Виа Сенчъри тур”ООД гр.
Търговище 5,000дка. от имот с №000556, кат. Х с АОС
№795/10.02.2011г.,
с
обща
площ
26,636дка.,
представляващ пасище, мера за срок до 5/пет/ години,
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2.

3.
4.

за организиране на излети, пикници и детски
образователни програми;
Задължава „Виа Сенчъри тур”ООД гр. Търговище 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;
• Да провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове;
Определя годишен наем сумата в размер на
15.00лв./петнадесет лева/;
Договорът за наем да бъде подписан, след съгласуване с
ОбС Опака;

В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
-

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
Преминаваме към 9-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно Определяне на лесосечен фонд за 2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Г-н Джошкун Феимов Коалиция „Напредък” напуска
заседанието.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
по тази докладна записка няма становище на ПК, имате думата …
няма изказвания, предлагам Ви да гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ № 389
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53,
ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака определя лесосечен фонд за
2011г. в размер на 2920м3 стояща маса, от които 1090м3 по реда на чл.
57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите и 1830м3 по реда на чл. 53, ал. 2, т. 6 от
Закона за горите.
2. Упълномощава кмета на община Опака да утвърждава цени на
добив и продажба на дървесина.
В залата присъстват10 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

2-

-

-

1

-

-

Коалиция „Напредък”

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
10-та точка от дневният ред - Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. В деловодството на ОбС Опака няма
постъпили питания от граждани, имате думата … Няма желаещи да
вземат думата тогава

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ
НА ДНЕВНИЯ РЕД!
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА

АШИМ ОСМАНОВ

ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
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