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 № 66

от 28.04.2011г.

Днес 28.04.2011г. 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. Отсъстваха г-н Неделчо Неделчев от Коалиция
„Напредък” и г-н Цветан Керев от Коалиция „Заедно за бъдещето на
община Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 11/единадесет/общински съветници и можем да
започнем заседанието. Г-н Неделчо Неделчев отсъства от заседанието
по уважителни причини, а г-н Керев ще закъснее. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне на представител на Община
Опака в общото събрание на МБАЛ гр. Търговище.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

2. Приемане на отчети за дейността на Народните читалища на
територията на община Опака.
ДОКЛ.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
НА
ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнението на Плана за развитие
на община Опака 2007-2013г. през 2010г..
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите от Плана на
Програмата за опазване на околната среда на община Опака 20092014г. през 2010г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2011г. на
община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА
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6. Докладна записка относно: Определяне на численост на персонала
на дейности към общинска администрация, считано от 01.05.2011г. и
актуализация на Бюджет 2011г. на община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

7. Приемане на „Стратегия за развитие на социалните услуги в община
Опака 2011-2015г.”
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

9. Докладна записка относно: отдаване под наем на общински
недвижим имот/автоспирка/.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

10. Докладна записка относно: Продажба на имоти – общинска
собственост.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

11. Докладна записка относно: Одобряване командировъчните разходи
на Кмета на община Опака и на Председателя на ОбС Опака за
първото тримесечие на 2011г.
ДОКЛ. Б. ХАСАНОВА – ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ ОА

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

2

-

-

1

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно: Определяне
на представител на Община Опака в общото събрание на МБАЛ гр.
Търговище.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
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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 – Благодаря Ви г-н
Салимов, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Опака
РЕШИ:
1. Упълномощава г-н Милчо Русев Русев – заместник-кмет
на Община Опака, да представлява Община Опака в
Общото събрание на акционерите на „МБАЛ –
Търговище” АД, което ще се проведе на 29.04.2011г.;
2. Дава правомощия на г-н Милчо Русев Русев – заместниккмет на Община Опака да гласува с „ДА” по проекто
решенията от дневния ред на Общото събрание на
акционерите, което ще се проведе на 29.04.2011г.;
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

1

-

1

1

-

-

С 10/десет/ гласа “ЗА” и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението
се приема. Преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Приемане
на отчети за дейността на Народните читалища на територията на
община Опака.
Представители на читалищата представят своите отчети
пред ОбС Опака.
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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, с 2/два/ гласа „ЗА” я
одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Салимов, колеги имате думата …
Амил Кьосе –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Уважаеми колеги, г-н Кмет, имам питане, на което искам да ми се
отговори писмено. Изслушахме отчетите на читалищата и въпреки
дейността, която развиват никъде не видяхме изплатени хонорари,
освен в отчета на читалището в с. Крепча. Интересува ме на кого и
защо е изплатен този хонорар.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Кьосе, колеги имате ли други въроси? … Няма желаещи да вземат
думата предлагам Ви да гласуваме следното
/г-н Серхат Салимов – ДПС не участва в гласуването/
РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Отчет за дейността на Народните читалища на територията
на община Опака.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

2

-

1

-

-

С 8/осем/ гласа „ЗА”, 2/два/ „ПРОТИВ” и 1/един/ не участва в
гласуването решението се приема.
Амил Кьосе –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Уважаеми колеги, искам да обясня вота си. Не съм против отчетите на
другите читалища. Против съм отчета на читалището в с. Крепча и
тъй като с едно цяло решение ОбС Опака приема всички отчети на
читалищата гласувах „ПРОТИВ”.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Кьосе, колеги преминаваме към 3-та точка от дневния ред - Приемане
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на Годишен доклад за изпълнението на Плана за развитие на община
Опака 2007-2013г. през 2010г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита Доклада 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 Годишня
доклад за изпълнението на Плана за развитие на община Опака 20072013г. през 2010г, 3/три/ гласа „ЗА” го одобрява и предлага на ОбС
Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Салимов, колеги имате думата …
Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми колеги, гн Кмет, поех ангажимет към жители на с. Г. Градище да задам този
въпрос.
В момента приключва програма за обучение на безработни лица,
които ще бъдат наети на работа след това. Ще бъдат ли заделени хора
за поддръжка на вътреселищната пътна мрежа?
/В залата на заседанието влиза г-н Цвета Керев от
Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака и в
залата вече присъстват 12/дванадесет/ общински
съветници/
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – г-н Феимов, в тази
дейност назначаваме хора вече. Ще се обърне внимание точно на този
клас пътища ІІІ и IV клас. Преди 2 месеца ОбС гласува 70 000лева за
ремонт на този клас пътища.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, колеги имате ли други изказвания? … Няма желаещи да
вземат думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 398
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 2010г.

В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
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ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

3

-

-

1

-

-

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА”решението се приема, преминаваме
към 4-та точка - Приемане на Отчет за изпълнението на дейностите от
Плана на Програмата за опазване на околната среда на община Опака
2009-2014г. през 2010г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита Отчета и
предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Отчета за изпълнението на дейностите от Плана на
Програмата за опазване на околната среда на община Опака 20092014г. през 2010г., с 3/три/ гласа „ЗА” го одобрява и предлага на ОбС
да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС
Опака приема Отчет за изпълнението на дейностите от Плана на
Програмата за опазване на околната среда на община Опака 20092014г. през 2010г.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

2

-

1

1

-

-
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С 11/единадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
решението се приема, преминаваме към 5-та точка - Докладна записка
относно: Актуализация на 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 2 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 желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за
общинския бюджет, чл. 41 от Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджета на Община Опака и чл. 33, ал. 1 от ПМС
№334/29.12.2010 г., ОбС Опака актуализира Бюджет 2011 г. в
разходната част по дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация

§§
01-01
01-03

БИЛО
160 100
70 000

СТАВА
160 000
69 891

§§

БИЛО

СТАВА

Други
дейности
по
отбраната
ДСХ
Здравен
кабинет
в
детски градини
и училища

02-01

31 500

31 476

02-09
02-09

0
0

209
24

01-01
01-01

151 272
11 600

151 074
11 560

02-09
02-09

0
0

198
40

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

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев

ДА
7

ДА

Ашим Хасанов Османов

Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 6-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Определяне на численост на персонала на дейности към
общинска администрация, считано от 01.05.2011г. и актуализация на
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 2 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 желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следните
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от ПМС
№67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, ОбС Опака определя числеността на персонала в местните
дейности считано от 01.05.2011 г. както следва:
1. Дейност “Други дейности по икономиката” – 5 бр.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

2

-

1

1

-

-

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
решението се приема
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РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 41 от Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, ОбС Опака изменя Бюджет 2011 в приходната и в разходната
част както следва:
1. Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
27-29 „Други общински такси”

БИЛО

СТАВА

4 000

6 268

2. Разходна част в местни дейности:
Функция 8 „Икономически дейности и услуги”, Група 6 „Други
дейности по икономиката”, Дейност 898 „Други дейности по
икономиката”
№
1.
2.
3.
4.

ПАРАГРАФИ

БИЛО

01-01
„Заплати
на
персонала
по
трудови14 125
правоотношения”
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” 1 483
05-60 “Здравноосигурителни вноски от работодатели” 678
05-80 “Вноски за ДЗПО”
390

СТАВА
16 045
1 685
770
444

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

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 11/единадесет/ гласа “ДА” и 1/един/ глас „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред - Приемане на
„Стратегия за развитие на социалните услуги в община Опака 20112015г.”

Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
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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 – Благодаря Ви г-н
Салимов, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 19,
ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Обс Опака приема
„Стратегия за развитие на социалните услуги в община Опака 20112015г.” И годишен план за изпълнението и, по приложение.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

3

-

-

1

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 8-ма точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Актуализиране на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател 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 3 гласа „ЗА”
я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги имате думата …
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Амил Кьосе – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Уважаеми колеги, г-н Реянов, няма приложени скици към докладната
записка и не можем да разберем за кои места се отнася. Преди години
мина комисия, която описа лозята на хората и после площа им беше
спадната от общата площ на притежаваните от тях земи. Възможно ли
е да има такива имоти, сред описаните в тази докладна записка?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Уважаеми г-н Кьосе,
пропуск на специалиста по общинска собственост е, че не са
приложени скици, но имотите не са малко и може би и поради тази
причина не е направено. Едва ли някой може да се ориентира по тези
скици. За описаните в докладната записка имоти има актове за
общинска собственост и няма как да са на други собственици. Някои
от тези имоти се ползват нерегламентирано. Опитахме преди време да
ги отдадем под наем, но не се получи. Няма как да са дублирани
местата. Ако някой има нотариален акт за някой от тези имоти то той
се е сдобил нерегламентирано с такъв и сега ще излезе на яве.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, колеги имате ли други въпроси? … Няма желаещи да вземат
думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и на основание чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС Опака актуализира,
като допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2011г., както следва:
1.Продажба на имот с АОС №494/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018189 – лозе, кат.ІV с площ 0,371 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
2.Продажба на имот с АОС №495/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018182 – нива, кат.ІV с площ 0,650 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
3.Продажба на имот с АОС №496/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018180 – нива, кат.ІV с площ 0,542 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
4.Продажба на имот с АОС №497/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018179 – нива, кат.ІV с площ 0,517 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
5.Продажба на имот с АОС №498/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018174 – нива, кат.ІV с площ 0,969 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
6.Продажба на имот с АОС №501/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018169 – нива, кат.ІV с площ 0,606 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
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7.Продажба на имот с АОС №502/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018158 – лозе, кат.ІV с площ 0,549 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
8.Продажба на имот с АОС №505/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018112 – лозе, кат.ІV с площ 0,520 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
9.Продажба на имот с АОС №506/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018104 – нива, кат.ІV с площ 0,663 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
10.Продажба на имот с АОС №507/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018100 – лозе, кат.ІV с площ 0,598 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
11.Продажба на имот с АОС №509/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018095 – нива, кат.ІV с площ 1,799 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
12.Продажба на имот с АОС №746/04.03.2008 г., представляващ
имот № 051028 – нива, кат.Х с площ 3,861 дка. местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
13.Продажба на имот с АОС №796/30.03.2011 г., представляващ
имот № 268004 – пустееща необработваема земя, кат.Х с площ 5,797
дка., местност ГИГ ДОЛ в землището на гр.Опака.
14.Продажба на имот с АОС №797/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000166 – храсти, кат.Х с площ 11,876 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
15.Продажба на имот с АОС №798/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000214 – друг селскостопански терен, кат.Х с площ 0,541 дка.,
местност РАКОВЕЦ в землището на гр.Опака.
16.Продажба на имот с АОС №799/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051024 – нива, кат.Х с площ 0,117 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
17.Продажба на имот с АОС №800/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051025 – нива, кат.Х с площ 1,462 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
18.Продажба на имот с АОС №801/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026233 – нива, кат.VІ с площ 0,480 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака.
19.Продажба на имот с АОС №802/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026236 – нива, кат.VІ с площ 0,559 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака.
20.Продажба на имот с АОС №803/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026237 – нива, кат.VІ с площ 0,383 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака.
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21.Продажба на имот с АОС №804/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000718 – нива, кат.VІ с площ 5,000 дка., местност МОЧУР в
землището на гр.Опака.
22.. Прекратяване на съсобственост в УПИ І-67, кв.№8 по
регулационния план на с. Крепча.
23. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ -67, кв.№8 по
регулационния план на с. Крепча.
24. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-240, кв.№34 по
регулационни план на с. Гърчиново.
25. . Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-240, кв.№34 по
регулационни план на с. Гърчиново.
26. Отдаване под наем на общински недвижим имот с АОС
№119/30.01.2001г. за производствени цели, в кв. 22 по регулационния
план на с. Крепча, представляващ сграда „Авторспирка” от 20м2.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

1

2

-

1

-

-

С 10/десет/ гласа “ЗА” и 2/два/ гласа „ПРОТИВ” решението се
приема. Преминаваме към 9-та точка от дневният ред - Докладна
записка относно: отдаване под наем на общински недвижим
имот/автоспирка/.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател 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 3 гласа „ЗА”
я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги имате думата … Няма изкавания, предлагам ви да
гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал .8 от
ЗОС и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС Опака
възлага на Кмета на Община Опака, да открие процедура за
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински
недвижим имот с АОС №119/30.01.2001 г. за производствени цели, в
кв.22 по регулационния плана на с.Крепча, представляващ сграда
„Автоспирка” от 20 кв.м., срещу месечен наем в размер на 4,80
лв./кв.м., за срок 10/десет/ год.
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.
Преминаваме към 10-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Продажба на имоти – общинска собственост.

Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател 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 3 гласа „ЗА”
я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги имате думата …
Феим Апти –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Имота, който е в Опака в местността „Гиг дол” – 6 дка. не са малко. Не
съм съгласен с продажбата. Дали ще има път после до другите места?
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – г-н Апти, при
изготвянето на земеразделните планове е съобразен достъпа и до
другите места. В момента този терен по документи пустее. Не е
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отдаден под наем и т.н. Всички терени, обявени за продажба или
пустеят или се обработват нерегламентирано.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, колеги има ли други? …. Няма други въпроси, предлагам на
ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1
от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета на общината да открие
процедура за провеждане на публичен търг за продажба на:
1.Продажба на имот с АОС №494/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018189 – лозе, кат.ІV с площ 0,371 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 220,00 лв.
2.Продажба на имот с АОС №495/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018182 – нива, кат.ІV с площ 0,650 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 322,00 лв.
3.Продажба на имот с АОС №496/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018180 – нива, кат.ІV с площ 0,542 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 268,00 лв.
4.Продажба на имот с АОС №497/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018179 – нива, кат.ІV с площ 0,517 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 256,00 лв.
5.Продажба на имот с АОС №498/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018174 – нива, кат.ІV с площ 0,969 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 480,00 лв.
6.Продажба на имот с АОС №501/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018169 – нива, кат.ІV с площ 0,606 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 300,00 лв.
7.Продажба на имот с АОС №502/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018158 – лозе, кат.ІV с площ 0,549 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 326,00 лв.
8.Продажба на имот с АОС №505/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018112 – лозе, кат.ІV с площ 0,520 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 308,00 лв.
9.Продажба на имот с АОС №506/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018104 – нива, кат.ІV с площ 0,663 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 328,00 лв.
10.Продажба на имот с АОС №507/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018100 – лозе, кат.ІV с площ 0,598 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 296,00 лв.
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11.Продажба на имот с АОС №509/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018095 – нива, кат.ІV с площ 1,799 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 891,00 лв.
12.Продажба на имот с АОС №746/04.03.2008 г., представляващ
имот № 051028 – нива, кат.Х с площ 3,861 дка. местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 290,00 лв.
13.Продажба на имот с АОС №796/30.03.2011 г., представляващ
имот № 268004 – пустееща необработваема земя, кат.Х с площ 5,797
дка., местност ГИГ ДОЛ в землището на гр.Опака, с начална цена в
размер на 452,00 лв.
14.Продажба на имот с АОС №797/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000166 – храсти, кат.Х с площ 11,876 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 962,00 лв.
15.Продажба на имот с АОС №798/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000214 – друг селскостопански терен, кат.Х с площ 0,541 дка.,
местност РАКОВЕЦ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер
на 37,00 лв.
16.Продажба на имот с АОС №799/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051024 – нива, кат.Х с площ 0,117 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 11,00 лв.
17.Продажба на имот с АОС №800/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051025 – нива, кат.Х с площ 1,462 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 97,00 лв.
18.Продажба на имот с АОС №801/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026233 – нива, кат.VІ с площ 0,480 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 110,00 лв.
19.Продажба на имот с АОС №802/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026236 – нива, кат.VІ с площ 0,559 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 129,00 лв.
20.Продажба на имот с АОС №803/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026237 – нива, кат.VІ с площ 0,383 дка., местност БАИР БАШИ
в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 88,00 лв.
21.Продажба на имот с АОС №804/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000718 – нива, кат.VІ с площ 5,000 дка., местност МОЧУР в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 1300,00 лв.
22.Продажба на имот с АОС №805/11.04.2011 г., представляващ
имот № 054003 – изоставена нива, кат.V с площ 0,485 дка., местност
СТЕФ ДОЛ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на
210,00 лв.
23. Продажба на имот с АОС №806/11.04.2011 г., представляващ
имот № 054004 –нива, кат.V с площ 1,120 дка., местност СТЕФ ДОЛ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 417,00 лв.
24. Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран
оценител.
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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
НЕ
ДА

ДА
ДА

НЕ
-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 10/десет/ гласа “ДА” и 2/два/гласа „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред - Одобряване
командировъчните разходи на Кмета на община Опака и на
Председателя на ОбС Опака за първото тримесечие на 2011г.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” –
Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 2/два/ гласа
“ЗА” взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
… Няма изказвания, предлагам Ви да вземем следното

РЕШЕНИЕ № 407
1. Кмет на Община Опака:
На 16.02.2011 г. до гр. Шумен – Съгласуване на тръжни
документи с „Кадастър и проектиране” ООД гр. Шумен– 10.00
лв.;
На 01.03.2011 г. до Министерство на околната среда и водите Сключване на споразумение за авансово плащане по проект на
общината – 10.00 лв.;
На 08.03.2011 г. до Министерство на околната среда и водите –
Относно въпроси по искане за междинно плащане по проект на
общината – 10.00 лв.
На 10.03.2011 г. до гр. Велико Търново – заявяване на авансово
плащане на обект:”Реконструкция площад” гр. Опака – 10.00 лв.
2. Председател на ОбС гр.Опака:
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От 22.03.2011 г. - 25.03.2011 г. до гр. Троян – Среща с общински
съветници и служители в общинска администрация гр. Троян - 179.81
лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

3

-

-

1

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 12-та точка от дневният ред - Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Няма постъпили писмени
такива в деловодството на ОбС, но ако имате въпроси, на които г-н
Реянов може да отговори в момента имате думата ….
Амил Кьосе –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Уважаеми г-н Реянов, предлагам пейките пред автоспирката в Крепча
да се отремонтират. Спирката е ремонтирана, боядисана е и изглежда
добре, но пейките са в лошо състояние.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Ще се огледат
пейките и ще се ремонтират.
Феим Апти –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Имам питане … След, като камионите изсипят сметта на сметището,
защо не се отделят хора да съберат найлоновите торбички и да ги
запалят да изгорят? Когато има вятър те хвърчат навсякъде.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – г-н Апти, би трябвало
да ви е извесно, че е абсолютно забранено да се палят найлонови
торбички. Ще помислим за друго решение на проблема.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, уважаеми колеги имате ли други въпроси към кмета на
общината? … Няма други въпроси.
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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