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 № 24
от 30.01.2009год.
Днес 30.01.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в
заседателната зала на читалище
“Пробуда” гр. Опака
При откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/
общински съветника. Отсъстваха г-н Феим Апти от Коалиция
“Заедно за бъдещето на Община Опака и г-н Джошкун Феимов от
Коалиция “Напредък”.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата присъстват 11/единадесет/ общински съветника.
Отсъстват г-н Феим Апти от Коалиция “Заедно за бъдещето на
Община Опака”и г-н Джошкун Феимов от Коалиция “Напредък”.
Имаме кворум и можем за започнем заседанието.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за работата на ОбС Опака за второто полугодие на 2008г.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА

2. Отчет за изпълнение на програма за управление за срока на мандат
2008-2011г, за 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС Опака за
второто полугодие на 2008г. и хода на решенията, които не са
изпълнени през първото полугодие на 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Приемане на уточнения годишен план за Бюджета за 2008г. и
отчета за изпълнение на Бюджета за 2008г. на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския дълг
към 31.12.2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Изменение на наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Опака и изменение на
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Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуга.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

7. Приемане на План-сметка и утвърждаване на размера на такса за
битови отпадъци за 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

8. Избор на Комисия за установяване на Конфликт на интереси.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА

9. Отчет за приходите от наеми и продажба на Общинска собственост
за 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

10. Докладни записки
 10.1. ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проекти по
Програма за развитие на селските райони Мярка 321 и 322;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

 10.2. ОТНОСНО: Определяне на базисни наемни цени на имоти –
Собственост на Община Опака;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

 10.3. ОТНОСНО: Удължаване на срока за отдаване под наем на
общински помещения;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

 10.4. ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински недвижим имот,
чрез провеждане на търг;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Колеги, чухте моето предложение за дневен ред, имате думата
Самет Есманов – ДПС – Уважаеми колеги, имам предложение
по дневния ред ... Предлагам Ви точка 7-ма от дневния ред да стане
1-ва, а първа да стане седма, както и точка 4-та да стане 2-ра, а 2-ра
точка да стане 4-та.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
постъпи предложение за изменение на дневния ред, предлагам да
гласуваме предложението
ДПС
Коалиция
бъдещето

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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Опака”
Коалиция „Напредък”
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-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” предложението се приема.
Предлагам Ви да гласуваме дневния ред, заедно с предложените
изменения, както следва:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на План-сметка и утвърждаване на размера на такса за
битови отпадъци за 2009г.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА

2. Приемане на уточнения годишен план за Бюджета за 2008г. и отчета
за изпълнение на Бюджета за 2008г. на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС Опака за
второто полугодие на 2008г. и хода на решенията, които не са
изпълнени през първото полугодие на 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Отчет за изпълнение на програма за управление за срока на мандат
2008-2011г, за 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския дълг към
31.12.2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Опака и изменение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуга.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

7. Отчет за работата на ОбС Опака за второто полугодие на 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

8. Избор на Комисия за установяване на Конфликт на интереси.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА

9. Отчет за приходите от наеми и продажба на Общинска собственост
за 2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

10. Докладни записки
 10.1. ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране на проекти по
Програма за развитие на селските райони Мярка 321 и 322;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА
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 10.2. ОТНОСНО: Определяне на базисни наемни цени на имоти –
Собственост на Община Опака;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

 10.3. ОТНОСНО: Удължаване на срока за отдаване под наем на
общински помещения;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

 10.4. ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински недвижим имот,
чрез провеждане на търг;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Моля съгласните да гласуват
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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-
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-
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” дневния ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка от него - Приемане на План-сметка и
утвърждаване на размера на такса за битови отпадъци за 2009г.
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми
Общински съветници, първа точка от дневния ред на днешното
заседание е може би най – коментираната тема в страната в
последните дни, а именно определянето ня такса – битови отпадъци
и актуализиране на план-сметката. Темата е актуална в нашата
община. До тази година, организирано сметосъбиране нямаше на
територията на цялата община. От 01.02.2009г. обаче започва такова
в цялата Община Опака. Проведена е процедура за възлагане на
Обществена поръчка и е спечелила фирма “Астон Сервиз” гр. Русе,
тъй като е предложила със 100 000лв. по-ниска цена за услугата.
Предложената от администрацията сума в план-сметките за
2009г. не покрива изцяло разходите по сметосъбиране. Около 40%
ще бъдат дофинансирани от общината. В началото на 2008г. не бяха
завишавани никакви данъци, но сега това се налага.
Г-н Реянов зачита докладната записка, приложените план –
сметки за всяко населено място в общината и предложението за
решение.
/г-н Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” влиза в залата
на заседанието/
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Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака
и Приема план-сметките и утвърждава размера на такса за битови
отпадъци.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” –
Уважаеми колеги, уважаеми кметове, моят въпрос е защо промилите
за различните населени места са различни? На каква база се
определят?
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Г-н Кьосе,
промилите за такса битови отпадъци се определят на база
данъчните оценки на имотите и поради тази причина са различни
за населените места. Включена е и такса за обезвреждането им, тъй
като все още на територията на Община Опака има криминални
сметища, които трябва да се отстранят.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте отговора на г-н Реянов, има ли други въпроси? ... тогава
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 155
І. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66,
ал.1 от ЗМДТ одобрява план-сметка за необходимите разходи за
2009г. за услугите по сметосъбиране на гр.Опака, съгласно
Приложение №1 и на кметствата на територията на Община Опака,
съгласно Приложения от №2 до №6.
ІІ. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.66,
ал.1 от ЗМДТ, определя размера на такса за битови отпадъци, както
следва:
1. За жилищни имоти на граждани и юридически лица на
територията на гр. Опака в размер на 5.5 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.
- за закупуване на съдове за битови отпадъци - 0 на хиляда;
- за сметосъбиране и сметоизвозване - 4.6 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци - 0.3 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване - 0.6 на
хиляда
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2. За нежилищни имоти на юридически лица на територията
на гр. Опака в размер на 11.7 на хиляда върху данъчната оценка на
имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 9.9 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 0.6 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1.2 на
хиляда
3. За юридически лица на територията на град Опака, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака,
според количеството на
битовите
отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 3 пъти месечно – 481.00 лв./год.
- 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
4. За жилищни имоти на граждани и юридически лица в
кметство Крепча в размер на 6.7 на хиляда върху данъчната оценка
на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.2 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1.2 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1.3 на
хиляда
5. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Крепча в размер на 13.7 на хиляда върху данъчната оценка на
имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 8.5 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 2.5 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2.7 на
хиляда
6. За юридически лица в кметство Крепча, подали декларация
по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на Община Опака, според
количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на
сметоизвозване:
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- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – 399.00 лв./год.
- 2.5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
7. За жилищни имоти на граждани и юридически лица в
кметство Голямо Градище в размер на 5.3 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.3 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на
хиляда
8. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Голямо Градище в размер на 11.2 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 7 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 2.1 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2.1 на
хиляда
9. За юридически лица в кметство Голямо Градище, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака,
според количеството на
битовите
отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – 399.00 лв./год.
- 2.1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
10. За жилищни имоти на граждани и юридически лица в
кметство Гърчиново в размер на 5.9 на хиляда върху данъчната
оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.5 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 2.4 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0 на
хиляда
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11. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Гърчиново в размер на 12.6 на хиляда върху данъчната оценка на
имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 7.6 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 5 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0 на
хиляда
12. За юридически лица в кметство Гърчиново, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака,
според количеството на
битовите
отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – 512.00 лв./год.
- 0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
13. За жилищни имоти на граждани и юридически лица в
кметство Люблен в размер на 6.9 на хиляда върху данъчната оценка
на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.9 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1.9 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 2.1 на
хиляда
14. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Люблен в размер на 13.9 на хиляда върху данъчната оценка на
имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.9 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 3.9 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 4.1 на
хиляда
15. За юридически лица в кметство Люблен, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака,
според количеството на
битовите
отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
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- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – 512.00 лв./год.
- 4.1 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
16. За жилищни имоти на граждани и юридически лица в
кметство Горско Абланово в размер на 5.2 на хиляда върху
данъчната оценка на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 1.9 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0.3 на
хиляда
17. За нежилищни имоти на юридически лица в кметство
Горско Абланово в размер на 10 на хиляда върху данъчната оценка
на имота в т.ч.:
- за закупуване на съдове за битови отпадъци – 0 на хиляда
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 5.7 на хиляда
- за обезвреждане на битови отпадъци – 3.8 на хиляда
- за чистотата на териториите за обществено ползване – 0.5 на
хиляда
18. За юридически лица в кметство Горско Абланово, подали
декларация по чл.16, ал.4 от Наредба за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги на Община
Опака,
според количеството на
битовите
отпадъци и
съществуващата честота на сметоизвозване:
- 1.1 куб. м. контейнер тип “Бобър” – честота на извозване
минимум 2 пъти месечно – 512.00 лв./год.
- 0.6 на хиляда върху данъчната оценка на имотите за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

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

ДА
ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев
Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев

ДА

ДА

ДА
ДА
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Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред - Приемане на
уточнения годишен план за Бюджета за 2008г. и отчета за
изпълнение на Бюджета за 2008г. на Община Опака.
Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака
и Приема уточнения годишен план за Бюджета за 2008г. и отчета за
изпълнение на Бюджета за 2008г. на Община Опака.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 156
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за
общинските бюджети и във връзка с чл.51, ал.1 от Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, ОбС Опака
РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на
бюджета за 2008 г. по прихода:
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/
2. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на
бюджета за 2008 г. по разхода:
/разпределени по функции, дейности и видове разходи
съгласно Приложение №2/
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение
на бюджета за 2008 г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов

ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти

ДА

-

10

Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Цветан Цонев Керев

ДА

ДА

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневния ред - Отчет за изпълнените
и неизпълнените решения на ОбС Опака за второто полугодие на
2008г. и хода на решенията, които не са изпълнени през първото
полугодие на 2008г.
Г-н Рянов 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 от
Кмета на Община Опака и одобрява предложения отчет
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 157
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА,
ОбС Опака, приема Отчет за изпълнените и неизпълнените
решения на ОбС Опака за второто полугодие на 2008г. и хода на
решенията, които не са изпълнени през първото полугодие на 2008г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневния ред - Отчет за изпълнение
на програма за управление за срока на мандат 2008-2011г, за 2008г.
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Г-н Рянов 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 от
Кмета на Община Опака и одобрява предложения отчет
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ...
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” –
Уважаеми колеги, уважаеми кметове свършеното до момента не е
малко и е радващо. Нека си пожелаем и за нататък да се работи
така. Имам въпрос към г-н Реянов – когато има авария на ВиК
мрежата и аварийните групи разкопават асфалта, за да отстранят
аварията, кой се грижи за запълване на дупките след ремонта?
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Г-н Кьосе, Община
Опака има договорка с ВиК дружеството да въстановява пътната
настилка до вида, в който е била преди аварията. За сега това се
изпълнява от дружеството, но те изчакват да се съберат няколко
изкопа, за да асфалтират.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други ...
няма желаещи предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 158
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал.1, т. 5 от ЗМСМА,
ОбС Опака, приема Отчет за програмата за управление за Срока на
мандата 2008-2011г. За периода 2008г. в Община Опака.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
/Следва 10мин. почивка/
Заседанието на ОбС Опака продължава след почивката. В
залата присъстват 11/единадесет/ общински съветника. Отсъстват
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г-н Феим Апти и г-н Цветан Керев от Коалиция “Заедно за
бъдещето на Община Опака”.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
заседанието на ОбС Опака продължава. В залата присъстват
11/единадесет/ съветника. Преминаваме към 5-та точка от дневния
ред – Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския
дълг към 31.12.2008г.
Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака
и приема отчета за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2008г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте Докладната записка, чухте и становището на ПК, имате
думата ... Няма желаещи да вземат думата предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и ал.2 от
Закона за общинския дълг и чл.56, ал.1 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака, ОбС
Опака приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
към 31.12.2008 г.
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-

2

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 6-та точка от дневния ред - Изменение на
наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Опака и изменение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуга.
Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за
решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
13

благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание
разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака и приема
предложените изменения в наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Опака и
предложените изменения
на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуга в Община
Опака.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте Докладната записка, чухте и становището на ПК, имате
думата ... Няма желаещи да вземат думата предлагам Ви да
гласуваме следните решения:
РЕШЕНИЕ № 160
ОбС Опака на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 от
Закона за местни данъци и такси и чл.6 от Закона за общинския
бюджет прави следните изменения в Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Опака:
1. Раздел I “Данък върху недвижимите имоти” се изменя
така:
Чл.7. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с
данъчна оценка до 2 520 лв. включително.
2. Раздел II “Данък върху наследствата” се изменя така:
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник
или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за
наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т.1 – 3.3 на сто за
наследствен дял над 250 000 лв.
3.
Раздел III “Данък при придобиване на имущества по
дарение и по “възмезден начин” се изменя така:
Чл.32. (3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства, които не са регистрирани за движение в страната.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по
чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се
начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер
на:
а) 0.6 на сто – при дарение между братя и сестри и техните
деца;
б) 4.3 на сто – при дарение между лица извън посочените в
буква “а”.
Чл.35. (2) При възмездно придобиване на имущество
данъкът е в размер 2 на сто върху оценката на прехвърляното
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имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с повисока стойност.
4. Раздел V “Патентен данък” се изменя така:
1. Към чл.51 се създава нова ал.6:
Чл.51. (6) Лицата, които осъществяват в един обект
едновременно патентните дейности по т.3 и т.31 от приложение №4,
дължат данък само за дейността по т.3 от приложение №4.
2. Досегашната ал.6 става ал.7.
5. Преходни и заключителни разпоредби
§1. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка
върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при
придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните
данъци и такси в срок до 31 януари 2009 г. В случай, че в този срок
не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните
размери на данъците, определени в чл.22, 36 и чл.47, ал.1 и 2.
(2) До определяне на размерите по ал.1, данъкът при
придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 и данъкът върху
наследствата се определят въз основа на минималните размери за
съответните данъци, предвидени в закона.
§2. (1) За 2009 г. първата вноска на данъка върху
недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се
прави отстъпка 5 на сто.
РЕШЕНИЕ № 161
ОбС Опака на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от Закона
за местните данъци и такси и чл.6 от Закона за общинския бюджет
прави следните изменения в Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Опака:
1.Глава втора, Раздел I “Такса за битови отпадъци” се изменя
така:
1.1. Чл.16. става Чл.16. (1)
1.2. Чл.16. (2) За жилищни имоти на физически и юридически
лица, за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане
на чистотата на териториите за обществено ползване, размерът на
таксата се определя – пропорционално /в промил/
върху
данъчната оценка, върху която се определя и данъка по Глава втора,
Раздел I от ЗМДТ.
1.3. Чл.16. (3) За нежилищни имоти на юридически лица
таксата се определя - по реда на ал.2 или според количеството на
15

отпадъците за услугите “Сметосъбиране и сметоизвозване” и
“Обезвреждане на битови отпадъци” в левове за година на
стандартен съд и пропорционално /в промил/ върху данъчната
оценка на активите
по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ за услугата
“Поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване”.
1.4. Чл.16 (4) Когато размерът на таксата се определя според
количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 подават
декларация по образец в Община Опака в срок до 30 ноември на
предходната година. За придобитите през годината имоти,
декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на
придобиването им.
1. В декларацията се посочват вида и броя на необходимите
съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината,
съобразно обявената със заповед на Кмета на Община Опака
честота на извозване на битовите отпадъци.
2. При определяне размера на таксата според количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл.16, ал.1, т.т. 2 и 3.
Осигуряването на необходимия брой съдове за битови отпадъци по
декларацията е задължение на фирмата на която Община Опака
възлага дейността по “Сметосъбиране, сметоизвозване и
депониране на твърди битови отпадъци на територията на Община
Опака”.
3. Когато лицето по чл.15 не е подало декларация в
определения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой
от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля
битовите отпадъци в определените за целта съдове, годишната такса
се определя – пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка
на активите по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата
годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се
дължат лихви съобразно сроковете за плащане.
2.Глава втора, Раздел VII “Такси за административни
услуги” се изменя така:
2.1. Чл.34. (1):
т.2 Удостоверение за идентичност на имена – 2 лв.;
т.4 Дубликати на удостоверение за раждане или за граждански
брак – 3 лв. и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за
смърт – 2 лв.;
т.5 Удостоверение за семейно положение – 3 лв.;
т.7 За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения
за постоянен или настоящ адрес – 3 лв.
Точки 8 и 9 отпадат;
Точки 10, 11 и 12 стават съответно 8, 9 и 10;
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т.10 За преписи от документи – 3 лв. за една страница.
2.2. Чл.37. (1) За издаване на разрешение за търговия по чл.30,
ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в
размер, определен от общинския съвет. Размерът на таксата се
определя въз основа на разходите, извършвани от общината за
обработката на документите.
Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
Досегашната алинея 5 става алинея 2.
2.3. Чл.38 се изменя така:
Чл.38 Таксата по ал.2 се заплаща при предявяване на искането
за издаване на разрешение.
3.Глава трета “Цени на неуредени със закон услуги и права,
оказвани или предоставяни от общината на физически и
юридически лица” се изменя така:
3.1. В Приложение 1 към чл.48 се правят следните изменения и
допълнения:
т.1 Заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ
адрес – 3 лв.;
т.13 Удостоверение за сключване на брак с чужденец – 10 лв.;
т.14 Заверка на копие от актове, договори, заповеди, протоколи
и други документи – 3 лв.;
т.66 Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни
семейства – отпада и се добавя нов вид услуга “Възстановяване и
промяна на име по чл.19 “а” от Закон за гражданската регистрация
– 5 лв.;
т.72 Установяване и придобиване на българско гражданство –
15 лв.;
Създава се нова т.80 – Удостоверение по чл.52 от Закон за
кадастъра и имотния регистър – 5 лв.;
Създава се нова т.81 – Искане за изменение на влезли в сила
Застроително-регулационен план/Подробен устройствен план – 20
лв.
4. Преходни и заключителни разпоредби
§1. За 2009 г. общинският съвет определя таксата за битови
отпадъци до 31 януари 2009 г.

В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-
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-

2

Коалиция „Напредък”

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред – Отчет за работата на
ОбС Опака за второто полугодие на 2008г.
Г-н Ашим Османов – Председател на ОбС Опака зачита
отчета за работата на ОбС Опака за 2-рото полугодие на 2008г.
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри отчета за
работата на ОбС Опака.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте Докладната записка, чухте и становището на ПК, имате
думата ... Няма желаещи да вземат думата предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Опака приема Отчет за работата на ОбС Опака
през второто полугодие на 2008г.
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-

2

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред - Избор на Комисия за
установяване на конфликт на интереси. Уважаеми колеги, влезе в
сила Закона за предотвратяване и разкриване конфликта на
интереси – ЗПРКИ. В този закон е предвидено да се оказва контрол
върху лицата заемащи публични длъжности. Такива длъжности
заемат кмета на общината, заместник-кметовете и общинските
съветници. Контрола върху тях се оказва от Комисия за
предотвратяване конфликта на интереси, която се състои от
общински съветници и се избира с решение на ОбС. На заседание
на ПК към ОбС Опака този въпрос беше обсъден и комисията има
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становище. Давам думата на г-н Серхат Салимов да ни представи
становището на ръководената от него комисия.
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми
съветници ПК обсъди ЗПРКИ и се съобрази с нормативните
изисквания. След проведените разисквания по въпроса, комисията
излиза със следното становище:
Комисията предлага на ОбС Опака да приеме създаването на
Комисия за установяване конфликта на интереси в 3 члене състав,
както следва:
Председател: Самет Есманов
Членове:
1. Кязим Алиев
2. Абдрахим Абдрахимов
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте становището на ПК, имате думата ... Няма желаещи да вземат
думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл. 23, ал. 1т. 23 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1, т. 3 от
ЗПРКИ, ОбС Опака
РЕШИ:

1. Създава Комисия за установяване конфликта
интереси в 3 членен състав;
2. Утвърждава състава на Комисията както следва:
Председател: Самет Есманов
Членове:
1. Кязим Алиев
2. Абдрахим Абдрахимов

на

В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-

2

-

-
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 9-та точка от дневния ред - Отчет за приходите от
наеми и продажба на Общинска собственост за 2008г.
Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака
и одобрява предложения отчет
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 164
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 66а от ЗОС,
ОбС Опака приема Отчета за резултатите от управлението на
общинската собственост, съгласно Приложение №1.
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-

2

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 10-та точка от дневния ред – Докладни записки.
Първата докладна записка относно Кандидатстване за финансиране
на Проекти по Програма за развитие на селските райони мярка 321
и 322.
Г-н Рянов 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 докладната записка от Кмета на Община Опака и одобрява
Кандидатстването на Община Опака по Проекти по Програма за
развитие на селските райони.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
20

становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следните
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

Дейностите по Проект “Реконструкция площад и улици в с.
Люблен” отговарят на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Опака за периода 2007-2013г – Приоритет 1Подобряване и модернизация на техническата и социалната
инфраструктура.
РЕШЕНИЕ № 166
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

Дейностите по Проект “Реконструкция на път TGV(20232) с.
Крепча – с. Голямо Градище от км 0+300 до км 11+000 и водопровод
по трасето му “Подобект – участък от км 0+300 до км 1+610 и км
7+400 до км 8+300 отговарят на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Опака за периода 2007-2013г – Приоритет 1,
цел 1.1 – Развитие и модернизация на пътна инфраструктура и цел
1.2 – подобряване на водоснабдителната мрежа.
РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

Дейностите по Проект “Реконструкция на път TGV(20232) с.
Крепча – с. Голямо Градище от км 0+300 до км 11+000 и водопровод
по трасето му “Подобект – участък от км 0+300 до км 1+610 и км
7+400 до км 8+300 отговарят на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Опака за периода 2007-2013г – Приоритет 1,
цел 1.1 – Развитие и модернизация на пътна инфраструктура.
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

-

-

2

-

-
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решенията се приемат.
Преминаваме към следващата докладна записка относно:
Определяне на базисни наемни цени на имоти – Собственост на
Община Опака.
Г-н Рянов 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 докладната записка от Кмета на Община Опака и одобрява
предложените наемни цени на имоти – общинска собственост.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.2 от Правилника
за определяне на базисни наемни цени на имоти – собственост на
Община Опака, Общински съвет гр.Опака утвърждава базисни
наемни цени на имотите общинска собственост, считано от
01.01.2009 г. както следва :
Било

Става

220 лв.

240лв

1. Основна наемна цена за кв.м.
а/ временно селище
б/за други жилища
в/за търговски цели
г/за административни цели
д/за производствени цели
е/за политически партии

1,10 лв.
0,62 лв.
1,10 лв.
5,50 лв.
4,40 лв.
4,40 лв.
0,33 лв.

1,20 лв.
0.67 лв.
1.20 лв.
6,00 лв.
4,80 лв.
4,80 лв.
0,36
лв.

2. Общински терени
І-ва зона
ІІ-ра зона

0,77 лв.
0,66 лв.

0,84 лв.
0,72 лв.

Минимална заплата от 01.01.2009 г.

В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
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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

ДА

-

ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка относно:
удължаване на срока за отдаване под наем на общински
помещения.
Г-н Рянов 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 докладната записка от Кмета на Община Опака и одобрява
одобрява удължаването на срока на договора.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, на основание &78,
ал.2 от ЗОС и на &1 от предходните и заключителни разпоредби на
Наредба
за
придобиване,
стопанисване,
управление
и
разпореждане с общинско имущество, ОбС Опака реши: Да бъде
удължен срока на отдаване под наем на общински помещения на
„СМДЛ-БИОМЕД-001” ООД, представлявано от д-р Стефка
Иванова Нанова за 1г./една/, считано от 01.01.2009 г..
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов

ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти

ДА

-
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Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Цветан Цонев Керев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

-

ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка относно: Отдаване
под наем на общински недвижим имот, чрез публичен търг.
Г-н Рянов 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 докладната записка от Кмета на Община Опака и одобрява
оттдаването под наем чрез търг на имота.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка от кмета на Община Опака, чухте и
становището на ПК имате думата ... няма желаещи предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 170
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС /Закона
за Общинската собственост/ и чл.15 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 общинско помещение /част от Барака/ от 10
кв.м. /административни цели/, срещу месечен наем в размер на
4,80 лв./кв.м., за срок от 10/десет/ год..
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

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

ДА
ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов

ДА

-

ДА
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Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Неделчев
Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата последна точка от дневния ред Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Няма
постъпили питания към Кмета на Община Опака, но ако имате
въпроси и той е в състояние да ви отговори на момента, моля имате
думата ... Няма питания, отправени към Кмета на Община Опака,.

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

ТЕХН. СЪТРУДНИК:

/Хр. Деркозлиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ашим Османов/
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