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 ЩЕ
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №18
от 26.09.2008год.
Днес 26.09.2008год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в заседателната зала на читалище
“Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха 9/девет/
общински съветника. Отсъстваха г-н Феим Апти, г-н Амил Кьосе и
г-н Цветан Керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” и г-н Неделчо Неделчев от Коалиция “Напредък”.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата присъстват 9/девет/ общински съветника.
Отсъстват г-н Феим Апти, г-н Цветан Керев и г-н Амил Кьосе от
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”, г-н Неделчо
Неделчев от Коалиция “Напредък” по уважителни причини. Имаме
кворум и може да започнем заседанието.
Уважаеми колеги, на 25.09.2008г. в 8.30часа в деловодството на
ОбС е внесена Докладна записка от Кмета на Община Опака
ОТНОСНО:
Разрешаване сформирането на паралелки под
минималния брой ученици в паралелка по чл. 11, ал. 2 от Нредба №
7 от 29.12.2000г. на МОН. Имайки в предвид сроковете за
утвърждаване на такива паралелки в училищата и на основание чл.
67, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбСНКВОА предлагам като точка 5.5 от
дневния ред да бъде включена гореспоменатата докладна записка и
предлагам на Вашето внимание следния проект за Дневен ред.
Г-н Османов – Председател на ОбС Опака зачита дневния ред
Колеги, имате думата ...
Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – Уважаеми колеги,
предлагам Ви само да разместим точките в дневния ред и точка 3-та
да стане 1-ва, точка 1-ва да стане 2-ра и точка 2-ра да стане 3-та, а
другите точки от предложения дневен ред да следват порядъка си.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н
Феимов, има ли други предложения? ... Няма след като няма
предлагам Ви да гласуваме предложените промени в дневния ред
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С 9/девет/ гласа “ЗА” предложенията се приемат.
Преминаваме към гласуване на дневния ред, който придоби
следния вид:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ПУ - Опака при РПУ – Попово за
времето от 01.01.2008г. до 31.08.2008г.
ДОКЛ. НАЧАЛНИК ПУ-ОПАКА

2. Докладна записка

ОТНОСНО:

Провеждане на конкурс за
възлагане на превози от втора и трета група автобусни линии
по транспортната схема на Община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. .Докладна записка

ОТНОСНО:

ИСПА проект EUROPEAID
124485/D/SV/BG ”Подготовка на мерки за управление на
отпадъци в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна –
България”
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Докладна записка от Кмета на Община Опака
Определяне
на
основно
месечно
възнаграждение на Кмет на Община Опака, Кмет на
населено място и средни месечни брутни работни
заплати на общинска администрация и дейностите към
нея, считано от 01.07.2008г.
ОТНОСНО:

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладни записки:
5.1ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за организацията, реда и
контрола на търговската дейност и услуги и защита на
потребителите на територията на Община Опака;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.2 ОТНОСНО: актуализиране на списъка на длъжностите и
лицата имащи право на транспортни разноски;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.3 ОТНОСНО: Определяне на училище – преимуществен
ползвател на моторни превозни средства за превоз на
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ученици,
прехвърлени
образованието и науката.

от

Министерство

на

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.4 ОТНОСНО: Промяна в разходната част на Бюджета на
Община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

5.5 ОТНОСНО: Разрешаване сформирането на паралелки под
минималния брой ученици в паралелка по чл. 11, ал. 2 от
Нредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
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С 9/девет/ гласа “ЗА” дневния ред се приема. Преминаваме
към първа точка от дневния ред – Отчет за дейността на ПУ - Опака
при РПУ – Попово за времето от 01.01.2008г. до 31.08.2008г.
Началника на Полицейско управление – Опака, при РПУ гр.
Попово зачита отчета за дейността си.
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание
разгледа и одобри отчета за дейността на ПУ Опака за времето от
01.01.2008г. до 31.08.2008г..
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев. Уважаеми колеги, имате думата .... след, като няма
желаещи да се изкажат предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №119
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
отчета за дейността на ПУ – Опака за времето от 01.01.2008г. до
31.08.2008г.
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С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към втора точка от дневния ред -. Докладна записка ОТНОСНО:
Провеждане на конкурс за възлагане на превози от втора и трета
група автобусни линии по транспортната схема на Община Опака
Г-жа Атанаска Недева – старши специалист “Търговия и
транспорт” зачита докладната записка и предложението за
решение.
/г-н Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък напуска заседанието/
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание
разгледа и одобри докладната записка относно провеждането на
конкурс за възлагане на превози и предложените в докладната
записка решения.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев, уважаеми колеги, имате думата ... След като няма желаещи
да вземат думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №120
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

I.

На основание чл. 17, ал. 1, 3, 4 от Нредба № 2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси и леки автомобили да се
проведе конкурс за възлагане на превози за следните
групи автобусни линии:

II-ра група линии:
• Люблен – 05.50 часа – Попово – Търговище и обратно – 10.00
часа – изпълнява се понеделник, сряда и петък;
• Гърчиново – 06.00 часа – Попово – Търговище и обратно – 10.00
часа – изпълнява се вторник, четвъртък, събота и неделя
• Опака – 10.00 часа – Попово – Търговище и обратно – 13.00
часа – изпълнява се всеки ден
• Гърчиново – 09.00 часа – Попово и обратно – 10.00 часа –
Попово – Голямо Градище – изпълнява се всеки ден
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• Люблен – 17.05 часа – Попово и обратно – 18.10 часа Попово –
Крепча – изпълнява се от понеделник до петък
• Голямо Градище – 05.50 часа – Опака – Попово – изпълнява се
от понеделник до петък
• Голямо Градище – 19.00 часа – Опака – Попово и обратно –
20.00 часа – изпълнява се всеки ден
• Опака – 15.00 часа – Попово и обратно – 16.00 часа до Люблен
– изпълнява се всеки ден
Необходим брой автобуси – 3 редовни + 1 резервен
III-та група линии:
• Голямо Градище – 05,50 часа-Водица-Попово и обратно
Попово-08,00 часа- Опака – изпълнява се всеки ден.
Необходим брой автобуси – 1 редовен + 1 резервен.
II. Общински съвет Опака делегира изпълнението на своите
функции, относно провеждането на конкурса за възлагане на
превози на автобусни линии на Кмета на Община Опака.
III. На основание чл.19 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за осъществяване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
и леки автомобили, утвърждава следните критерии за оценка
и класиране на кандидатите:
1. Да не се допуска участие в конкурса на автобуси, които
са участвали в друга транспортна схема и са заети в нея;
2. Декларация от управителя на фирмата;
3. В конкурса се допускат автобуси клас 3/над 35 места/
4. Екологичност на превозните средства:
•
Оборудване с ДВГ, отговарящ на БДС 17.2.416-82 за
димност в отработените газове – Протокол за измерване
от сервиз, оторизиран за ГПТ –
5точки;
5. Допълнителни услуги в превозните средства/климатик,
видео/ 5
точки;
6. Оборудване на превозните средства с устройство за
превоз на трудноподвижни лица ;
а/ 20% от общия брой на автомобилния парк – 10 точки
б/ под 20 %
5 точки
7. Възрастов състав на автомобилния парк;
а/ до 10 години –
5 точки
б/ до 15 години 3 точки
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8. Регистрация и седалище на кандидата.
а/ в Община Опака повече от 5 г.
–
25 точки
б/ извън Община Опака
0 точки
9. Цена на превоза:
а/ за междуселищния транспорт:
– 0,08лв. на пътникокилометър –
10 точки.
- под 0,08лв. на пътникокилметър – от 10 до 20
точки.
- най ниската съпоставена със следващатакоефициент
10.
Наличие на база за ремонт и поддръжка на
автобусите собствена или наета с нотариално заверен
договор за наем със срок минимум 1 година към датата на
конкурса – 10 точки
11.
Социални облекчения за някои категории
граждани – 10 точки.
Кандидатите се оценяват по точкова система и се класират по
брой получени точки по горепосочените критерии.
При равен брой точки, за спечелил конкурса се определя
превозвача, чиято транспортна дейност е регистрирана в Община
Опака
IV. На основание чл.22, ал. 2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили утвърждава цена на документацията за участие в
конкурса в размер на 60лв. и гаранция за участие в конкурса 300 /
триста/ лв.
V. На основание чл.22, ал. 4 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили утвърждава изискванията към кандидатите и
проект на договор, съдържащ права и задължения на страните в
съответствие с предмета на конкурса и изискванията.
VI. На основание чл.17, ал.5 и 7 от Наредба № 2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за осъществяване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили определя комисия за провеждане на конкурса и
оценка на постъпилите предложения в състав:
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Председател: Представител на Общинска администрация гр.
Опака
Членове:
- Представител на ПК по транспорт към ОбС гр. Опака
- Правоспособен юрист
- Представител на ИА „Автомобилна администрация”
- Представител на ПП КАТ
- Представител на ТД на НАП
- Представител на браншова организация на превозвачите
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С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
3-та точка от дневния ред -. Докладна записка ОТНОСНО: ИСПА
проект EUROPEAID 124485/D/SV/BG ”Подготовка на мерки за
управление на отпадъци в региони Левски, Борово, Велико Търново
и Варна – България”
Г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция “Специализирана
администрация” зачита докладната записка и предложението за
решение
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание
разгледа и одобри докладната записка относно: ИСПА проект
EUROPEAID 124485/D/SV/BG ”Подготовка на мерки за управление
на отпадъци в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна –
България”
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното

РЕШЕНИЕ №121
ОбС Опака, на основание чл. 9, ал. 2 и чл. 59 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15, съгласно подписано споразумение за
съвместна дейност от 26.10.2004г. на основание чл. 61 от ЗМСМА, и
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при прилагане на нормите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел
РЕШИ:

1. Дава съгласие за участие на Община Опака в сдружение за
извършване на обществено-полезна дейност, учредено от
общините – Борово, Бяла, Две Могили, Опака, Полски
Тръмбеш и Ценово в регион Борово, със следните цели:
• Подобряване качеството на услугите за събиране,
транспортиране и обзавеждане на битовите отпадъци и
на приравнените към тях отпадъци(чл. 59, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗЮЛНЦ)
• Ефективно използване на ресурсите, възникващи в
процесите на управление на отпадъците (чл.59, ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);
• Оптимизиране на процесите за управление на
отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата
за събиране, транспортиране и обезвреждане на
битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци
(чл.59, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от
ЗЮЛНЦ);.
• Постигане на прозрачност и отговорност на процесите
на управление на отпадъците (чл.60, т.5 от ЗМСМА във
връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);
• Реализирането на
целите и изискванията на
националното законодателство и подзаконовите актове
за управление на отпадъците (Закона за опазване на
околната среда, Закона за управление на отпадъците и
др. във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ).
• Стимулиране и подпомагане на активността на
отделните граждани за участие в процесите за
управление на отпадъците (чл.59, ал.1 от ЗМСМА и
чл.38, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ);
• Насърчаване на диалога и взаимодействието между
държавата, органите на местното самоуправление,
стопанските организации при решаване на проблемите,
свързани с управлението на отпадъците (чл.59, ал.1 от
ЗМСМА и чл.38, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ);
2. Общината да участва с първоначална имуществена вноска
при учредяване на сдружението в размер на 200 лева, която
сума да се осигури от собствени бюджетни средства.
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3. Определя за представител на община Опака в учредително
събрание на сдружението Лютфи Реянов Рюстемов с ЕГН
6203138326 - Кмет на Община Опака, като го упълномощава да
участва в гласуването от името на общината при приемане на
решенията на учредителното
/общото/ събрание за
учредяване на сдружението, за приемане на неговия устав и за
избор на управителни органи и подписва необходимите
документи. При гласуването си представителят на общината да
съобрази клаузите на подписаното споразумение по реда на
чл.61 ЗМСМА и интересите на представляваната община

Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
четвърта точка от днешния дневен ред - Докладна записка от Кмета
на Община Опака ОТНОСНО: Определяне на основно месечно
възнаграждение на Кмет на Община Опака, Кмет на населено място
и средни месечни брутни работни заплати на общинска
администрация и дейностите към нея, считано от 01.07.2008г.
Г-ца Хасанова – Директор на Дирекция “Обща
администрация” зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на
свое заседание разгледа и одобри определените основни месечни
възнаграждения на Кмета на Община Опака, кмет на населено
място и средни месечни брутни заплати на общинска
администрация и дейностите към нея, считано от 01.07.2008г.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
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становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №122
I. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.11,
ал.2 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя основно месечно възнаграждение
на Кмета на общината считано от 01.07.2008 г. в размер на 1 239.00
лв.
II. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.11,
ал.2 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя основно месечно възнаграждение
на Кмет на населено място считано от 01.07.2008 г. в размер на 756.00
лв.
III. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.6 и чл.11, ал.1 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности и ФО-62/05.09.2008 г. на
Министерство на финансите определя средна месечна брутна
заплата за делегирана от държавата дейност „Общинска
администрация” считано от 01.07.2008 г. в размер на 573.50 лв.
IV. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.6 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности и ФО-64/05.09.2008 г. на Министерство на
финансите определя средна месечна брутна заплата на едно лице
от персонала в делегираната от държавата дейност „Други дейности
по здравеопазване” считано от 01.07.2008 г. в размер на 449.00 лв.
V. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.8 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя средна месечна брутна заплата
на едно лице и числеността на персонала в делегираната от
държавата дейност „ЦДГ” във функция „Образование” считано от
01.07.2008 г. както следва:
- Средна месечна брутна заплата в размер на 445.62 лв.
- Численост – 43 бр.
VI. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.6 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности и Договор подписан между Министъра на
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образованието и науката и Кмета на Община Опака за прехвърляне
на моторно превозно средство за превоз на ученици, обучаващи се в
общинските училища, намиращи се в границите на общината
определя средна месечна брутна заплата на едно лице и
числеността на персонала в делегираната от държавата дейност
„Други дейности по образованието” считано от 15.09.2008 г. както
следва:
- Средна месечна брутна заплата в размер на 318.00 лв.
- Численост – 2 бр.
VII. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.10 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя средна месечна брутна заплата в
делегираната от държавата дейност „Дом за стари хора” считано от
01.07.2008 г. в размер на 395.45 лв.
VIII. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6,
ал.4 от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности определя средна месечна брутна заплата и
численост на персонала в местните дейности както следва:
1. Дейност „Други дейности по икономиката” – 332.92 лв.
средна месечна брутна заплата считано от 01.07.2008 г.;
2. Дейност „Чистота” – 244.78 лв. средна месечна брутна
заплата считано от 01.07.2008 г.;
3.Дейност „Столове” – 249.95 лв. средна месечна брутна
заплата и численост на персонала – 7 бр. считано от 01.10.2008 г.
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
-

-

-

-

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
следваща точка от дневния ред – Докладни записки.
Първата докладна записка – относно отмяна на Наредбата за
организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и
защита на потребителите на територията на Община Опака.
Атанаска Недева – старши специалист “Търговия и
транспорт” зачита докладната записка и предложението за
решение.
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Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание
разгледа и одобри докладната записка относно отмяната на
Наредбата за организацията, реда и контрола на търговската
дейност и услуги и защита на потребителите на територията на
Община Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №123
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с писмо
№ 77/08 от 12.09.2008г. на Окръжна прокуратура гр. Търговище и
писмо № 02-01-270/08.08.2008г. на Министерството на държавната
администрация и административната реформа, Общински съвет
Опака отменя Наредбата за организацията, реда и контрола на
търговската дейност и услуги и защита на потребителите на
територията на Община Опака.
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
-

-

-

-

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
следващата докладна записка относно актуализиране на списъка на
длъжностите и лицата имащи право на транспортни разноски.
Г-ца Хасанова – Директор на Дирекция “Обща
администрация” зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на
свое заседание разгледа и приема актуализирания списък на
лицата, имащи право на транспортни разноски.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
12

становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №124
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1, т.2 и ал.2
от ПМС №15/01.02.2008 г., ОбС Опака актуализира списъка на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи
считано от месец юли 2008 г., както следва:
„Дом за стари хора” с. Гърчиново:
1. Милена Младенова Стойкова - Трудотерапевт
2. Севинч Юсеинова Алиева – Общ работник
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
следващата докладна записка относно Определяне на училище –
преимуществен ползвател на моторни превозни средства за превоз
на ученици, прехвърлени от Министерство на образованието и
науката.
Г-ца Хасанова – Директор на Дирекция “Обща
администрация” зачита докладната записка и предложението за
решение.
Серхат Салимов – председател на ПК по „Образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание разгледа докладната записка и
Одобрява определянето на ОУ”Васил Левски” с. Крепча, като
преиимуществен ползвател на моторни превозни средства за превоз
на ученици, прехвърлени от Министерство на образованието и
науката.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Салимов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №125
ОбС Опака, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3 от
Договорите подписани между Министъра на образованието и
науката и Кмета на Община Опака определя ОУ „В. Левски” с.
Крепча за преимуществен ползвател на следните моторни превозни
средства: марка Otoyol, модел E 27.14, 27+1 места, рег. №СА 6921 МХ
и марка Isuzu, модел Turquoise, 32+1 места, рег. № СА 4460 МН за
превоз на ученици, обучаващи се в общинските училища,
намиращи се в границите на общината.
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
-

-

-

-

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
следващата докладна записка относно Промяна в разходната част
на Бюджета на Община Опака.
Г-ца Хасанова – Директор на Дирекция “Обща
администрация” зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на
свое заседание разгледа докладната записка и приема промяната в
разходната част на бюджета на Община Опака за 2008г.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ №126
ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от
Закона за общинския бюджет и чл. 45, ал. 2 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
РЕШИ:

1. Да бъдат отпуснати средства в размер на 1500лв. От
бюджета на Община Опака за 2008г. на лицето Ахмед
Мехмедов Юмеров от с. Голямо Градище за
транспортиране тялото на убития им в Белгия син
Мусаиб Ахмедов Мехмедов.
2. Средствата да се отчитат във функция “Почивно дело и
култура”, дейност “Обредни домове и зали”, параграф 42
14 – Обезщетения и помощи по решение на ОбС.
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
следващата докладна записка относно Разрешаване сформирането
на паралелки под минималния брой ученици в паралелка по чл. 11,
ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г.
Г-н Ашим Османов – Председател Обс Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – председател на ПК по „Образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание разгледа докладната записка и
приема сформирането на паралелки под минималния брой
ученици в паралелка по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г.
на МОН.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Салимов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
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становището на ПК имате думата ... след, като няма въпроси
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2
от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН в СОУ”Васил Левски” гр.
Опака да се сформират паралелки под съответния минимален
норматив, както следва:
- 2 паралелки III клас – 1 с 16 ученика и 1 с 15 ученика;
- 2 паралелки VI клас, всяка от които с по 17 ученика;
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
-

-

-

-

-

-

-

-

С 8/осем/ гласа “ЗА” решението се приема, преминаваме към
последната точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Няма постъпили такива в сроковете
определени в чл. 67, ал. 1 от ПОДОбСНКВОА, но ако има желаещи
имате думата ... няма желаещи да отправят питания...

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

ТЕХН. СЪТРУДНИК:

/Хр. Деркозлиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ашим Османов/
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