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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. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
 

От 21.11.2011г. 
 

 Днес 21.11.2011г. Общински съвет гр. Опака проведе 
заседание в заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. 
Опака. В залата присъстват всички общински съветници. 
 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа 
общински съветници, в залата присъстват всички и можем да 
започне заседанието. Предлагам на Вашето внимание следният 
проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на 
общинскят съвет, неговите комисии и взаимодействието с 
общинска администрация. 

ДОКЛ. ГЮНЕР АШИМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

2. Избор на заместник-председатели на общинския съвет. 
ДОКЛ. ГЮНЕР АШИМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

3.  Определяне на възнагражденията на Председателя на 
ОбС, заместник-председателите и възнагражденията на 
общинските съветници, за участие в заседания на ОбС и 
заседания на Постоянните комисии към ОбС. 

ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

4. Определяне състава на Постоянните комисии при ОбС 
Опака. 

5. Определяне на член  в областния съвет за развитие от 
състава на ОбС Опака. 

ДОКЛ. ГЮНЕР АШИМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

6. Докладна записка относно: Средставата от 5% резерв на 
училищата и добавката за подобряване на материално-
техническата база на училищата на територията на 
Община Опака да бъдат за съфинансиране по проект  по 
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Оперативна програма „Регионално развитие” за саниране 
на ОУ”Васил Левски” с. Крепча и СОУ”Васил Левски” гр. 
Опака. 

ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

 
7. Актуализация на Бюджет 2011г. 

ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

8. Докладна записка относно: Численост и дейности към 
общинска администрация, считано от 01.11.2011г. и 
актуализация на Бюджет 2011г. 

ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

9. Докладна записка относно: Избиране на представител на 
община Опака  в Общо събрание на сдружение с 
нестопанска цел „регионално сдружение за управление на 
отпадъците Янтра-Лом 2008” 

ДОКЛ. ЛЮТФИ РЕЯНОВ – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА 

10. Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. 

 
Имате думата за предложения за допълнение или изменение 

на дневият ред. 
 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, първо 
искам да отбележа, че темературата в залата е много ниска. И 
второто – Предлагам 6-та точка от дневният ред да отпадне, 
защото не е в компетенциите на ОбС. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, има 
ли други предложения относно дневният тед? … Няма. 
Предлагам Ви да гласуваме предложението на г-н Борисов – 
Шеста точка от дневният ред да отпадне. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС  7  
ГЕРБ 5   
ОСД   1 
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 Със 7/седем/ гласа „ПРОТИВ”, 5/пет/ гласа „ЗА” и 
1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предложението за отпадане на 6-та 
точка от дневният ред се отхвърля. Преминаваме към гласуване 
на дневния ред в първоначалният му вид. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД 1   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА” и 5/пет/ гласа „ПРОТИВ” дневният ред 

се приема. Преминаваме към 1-ва точка - Приемане на 
Правилник за организацията и дейността на общинскят съвет, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска 
администрация. 

 
Председателят на Общинският съвет зачита докладната 
записка, предложението за решение и дава думата на 

общинските съветници. 
 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Предлагам да изчетем 

правилника 
Амил Кьосе – ПП”ГЕРБ” – Закона за местното самоуправление 

и местната администрация трябва да ни се раздаде. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, 

относно ЗМСМА в началото на всеки мандат НСОРБ изпраща 
Закона  на Общинските съвети. Очакваме го от там. Ако този 
мандат той не ни бъде предоставен от Националното сдружение 
на общините в Република България, то ще търсим начини да го 
набавим и да Ви го раздадем. 

Материалите за днешното заседание Ви бяха раздадени в 
петък. Имахте два дни, в които да се запознаете с тях и при 
обсъждането на материалите да излезете с конкретни 
предложения за допълнение или изменение. Въпреки това има 
предложение от г-н Борисов да бъде изчетен целият Правилник. 
Моля съгласните с това да гласуват 
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В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС  7  
ГЕРБ 5   
ОСД  1  

 
С 8/осем/ гласа „ПРОТИВ” и 5/пет/ гласа „ЗА” 

преложението на г-н Борисов се отхвърля. Предлагам ОбС Опака 
да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Опака приема Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с 
общинска администрация съгласно приложението. 
 

В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ    
ОСД 1   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА” ПП”ГЕРБ” не участват в гласуването 

решението се приема. Преминаваме към 2-ра точка от дневният 
ред - Избор на заместник-председатели на общинския съвет. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС Опака зачита 

докладната записка и дава думата на общинските съветници 
за предложения. 

 

Али Юзеиров - ДПС – Предлагам за заместник-председател на 
ОбС – Бейти Бейтулов Мехмедов. 

Бахри Даилов - ДПС – Предлагам за заместник-председател на 
ОбС Петко Ганчев Петков. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, имате ли 
други предложения? … Няма други предложения. Чл. 24, ал. 2 от 
ЗМСМА дава право на ОбС да избере един или повече 
заместник-председатели на съвета. В Правилника за 
организацията и дейността на Общинският съвет, неговите 
комисии и взаимодействието с общинска администрация, който 
приехме е записано, че ОбС – Опака избира двама заместник-
председатели. Имаме предложения за заместник-председатели 
на съвета и предлагам на ОбС Опака да гласува следното 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Опака избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Байти Бейтулов Мехмедов. 
 

В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД 1   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА” и 5/пет/”ПРОТИВ” решението се 

приема. Преминаваме към гласуване на следващото  
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 
Опака избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Петко Ганчев Петков. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ 1 4  
ОСД   1 
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С 8/осем/ гласа „ЗА”, 4/четири/”ПРОТИВ” и 1/един/ 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се приема. Преминаваме към 3-та 
точка от дненвият ред - Определяне на възнагражденията на 
Председателя на ОбС, заместник-председателите и 
възнагражденията на общинските съветници, за участие в 
заседания на ОбС и заседания на Постоянните комисии към 
ОбС. 

 
Лютфи Реянов – кмет на община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, имате думата ... 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – В чл. 26 от ЗМСМА пише 

„Общинският съвет определя размера на възнаграждението на 
председателя на съвета в зависимост от определената 
продължителност на работното му време. Размерът на 
възнаграждението при намалено работно време се определя 
пропорционално на неговата продължителност, определена от 
общинския съвет” т.е. първо трябва да гласуваме работно време 
на Председателя на ОбС. И второ мисля, че възнаграждението на 
общинските съветници за участие в заседания на Постоянни 
комисии е високо. Неморално е. Възнаграждението за заседание 
на Общинския съвет трябва да е по-високо. Предлагам 
възнаграждението да бъде следното: За участие в заседание на 
Постоянни комисии – 30лв., за участие в заседания на ОбС – 
40лв. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – г-н Борисов, много 
е трудно да се определи работно време на Председателя на ОбС. 
И Вие преди години, когато бяхте Председател получавахте 
възнаграждение, което не беше обвързано с работно време и 
възнаграждението Ви беше доста по-високо от предложеното в 
момента. Не чувствахте обаче, че е неморално да го получавате. 
Няма как да се определи работно време! Може да се определи 
приемно време. Два дни седмично и т.н., но работно време няма 
как да стане. Работното време е ненормирано. Относно 
възнагражденията на общинските съветници. Най-
разгорещените дискусии са на заседания на постоянните 
комисии. Там има много повече разисквания, от колкото на 
заседание на ОбС и се проточват с часове. На заседание на ОбС 
разискванията не са такива, каквито са на заседание на 
Постоянни комисии. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, има 
предложение от г-н Борисов възнагражденията на общинските 
съветници за участия в заседание на ОбС и в заседания на 
Постоянни комисии към него да са съответно 40лв. за заседание 
на ОбС и 30лв. за заседание на ПК. Предлагам Ви да гласуваме 
предложението 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС  7  
ГЕРБ 5   
ОСД  1  

 
С 5/пет/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа „ПРОТИВ” 

предложението на г-н Борисов се отхвърля. Предлагам Ви да 
гласуваме предложенията за решения от докладната записка, 
както следва: 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 
На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр. Опака определя месечното възнаграждение 
на Председателя на Общинския съвет и на заместник 
председателите както следва: 

• Председател на ОбС – 60% от основното месечно 
възнаграждение на кмета на община Опака; 

• Заместник-преседател – 40% от основното месечно 
възнаграждение на кмета на община Опака; 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ВЪДЪРЖАЛ 
СЕ 

Бахри Даилов Алиев ДА   
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 Със 7/седем/ гласа „ДА”, 5/пет/гласа „НЕ” и 1/един/ 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се приема. Преминаваме към 
гласуване на следващото 

 
РЕШЕНИЕ № 6 

 
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1 т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака определя възнаграждението 
на общинските съветници за участие в заседания на ОбС и в 
заседания на постоянните комисии към него както следва: 
 

• За участие в заседание на постоянни комисии – 200лв. 
• За участие в заседание на общински съвет – 40лв. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ УЧАСТВА В 
ГЛАСУВАНЕТО 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ВЪДЪРЖАЛ СЕ 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
 Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 4/четири/ гласа”ПРОТИВ”, 
1/един/ „ВТЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1/един/ не участва в гласуването 
решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневният 
ред – Определяне състава на Постоянните комисии към ОбС 
Опака. Уважаеми колеги в Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация, чл. 47, ал. 1 е 
упоменато какви постоянни комисии се създават към ОбС Опака. 
Имате думата ….. 

Бейти Бейтулов – ДПС – Уважаеми колеги, предлагам 
състава на ПК по „Бюджет, финанси, икономика, нормативна 
уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване и социална 
политика” да бъде следния: 
 Председател: Серхат Салимов Феимов 
 Членове: Абдрахим Юсменов Абдрахимов 
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   Али Хасанов Юзеиров 
 Абдрахим Абдрахимов – ДПС – Уважаеми колеги, 
предлагам следният състав на Постоянната комисия по 
„Общинска собственост, устройство на територията, земеделие и 
гори, околна среда и благоустрояване, Европейски програми и 
проекти” 
 Председател: Али Бейтулов Алиев 
 Членове: Бахри Даилов Алиев 
   Байти Бейтулов Мехмедов 
 
 Борислав Борисов – ГЕРБ – Предлагам състава на 1-вата 
комисия да бъде следният: Борислав Борисов и Сабри Ахмедов, а 
състава на 2-рата комисия да бъде: Цветан Радев, Феим Апти и 
Амил Кьосе. 
 Имам и процедурно предложение. Първо трябва да 
гласуваме броя на членовете на една комисия. Аз предлагам 
комисиите да са от 5/пет/ члена. 

Бейти Бейтулов – ДПС – Уважаеми колеги, предлагам 
комисиите да са от 3/три/ члена. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, има 
предложение от г-н Борисов състава на комисиите да е от 
5/члена/ моля да гласувате 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС  7  
ГЕРБ 5   
ОСД  1  

 
С 5/пет/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа „ПРОТИВ” 

предложението за петчленен състав на комисиите се отхвърля. 
Да гласуваме предложението за тричленен състав на 
постоянните комисии. 
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В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД 1   

 
 С 8/осем/ гласа „ЗА” и 5/пет/ гласа „ПРОТИВ” 

предложението за тричленен състав на постоянните комисии 
към ОбС Опака се приема. 

Следва да гласуваме и състава на Постоянните комисии. 
Предложенията се гласуват по реда на постъпването им. Първо 
гласуваме предложението на г-н Бейти Бейтулов, а имено състав 
на ПК по „Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, 
образование, култура, спорт, здравеопазване и социална 
политика” да бъде следния: 
 Председател: Серхат Салимов Феимов 
 Членове: Абдрахим Юсменов Абдрахимов 
   Али Хасанов Юзеиров 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД   1 

 
 Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 5/пет/ гласа „ПРОТИВ” и 

1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предложението се приема и следва 
да се оформи следното  

 
РЕШЕНИЕ № 7 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински свъет 

гр. Опака  
РЕШИ: 

 

Състава на Постоянната Комисия по Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика да бъде както следва: 
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 Председател: Серхат Салимов Феимов 
 Членове: Абдрахим Юсменов Абдрахимов 
   Али Хасанов Юзеиров 

 
Преминаваме към гласуване на предложението на г-н Бейтулов 
за състава на ПК по „Общинска собственост, устройство на 
територията, земеделие и гори, околна среда и благоустрояване, 
Европейски програми и проекти” 
 Председател: Али Бейтулов Алиев 
 Членове: Бахри Даилов Алиев 
   Байти Бейтулов Мехмедов 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД   1 

 
 Със 7/седем/ гласа „ЗА”, 5/пет/ гласа „ПРОТИВ” и 

1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предложението се приема и следва 
да се оформи следното  

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински свъет 

гр. Опака  
РЕШИ: 

 

Състава на Постоянната комисия по Общинска 
собственост, устройство на територията, земеделие и гори, 
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и 
проекти да бъде както следва: 
 Председател: Али Бейтулов Алиев 
 Членове: Бахри Даилов Алиев 
   Байти Бейтулов Мехмедов 

 
След проведеното гласуване се определи състава на 

Постоянните комисии и се обезмисля гласуването на 
предложението на г-н Борисов. Преминаваме към 5-та точка - 
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Определяне на член  в областния съвет за развитие от състава на 
ОбС Опака.  

Председателят на ОбС Опака г-н Гюнер Ашимов зачита 
докладната записка и дава думата на общинските съветници 

за предложения. 

 
Серхат Салимов – ДПС – Предлагам за член в областният 

съвет за развитие, от състава на ОбС Опака да бъде Гюнер 
Юмеров Ашимов. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Уважаеми колеги, 
имате ли други предложения? … Няма други предложения, 
предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 9 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет гр. 
Опака определя за член на Областния съвет за развитие Гюнер 
Юмеров Ашимов. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” решението се приема. Преминаваме към 6-та точка от 
дневният ред - Докладна записка относно: Средставата от 5% 
резерв на училищата и добавката за подобряване на 
материално-техническата база на училищата на територията на 
Община Опака да бъдат за съфинансиране по проект  по 
Оперативна програма „Регионално развитие” за саниране на 
ОУ”Васил Левски” с. Крепча и СОУ”Васил Левски” гр. Опака. 
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Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака, зачита 
докладната записка, предложението за решение и 

обстоятелствата, които го налагат. 
 

Борислав Борисов – ГЕРБ – Уважаеми колеги общински 
съветници, както и в началото на заседанието, така и сега по-
подробно искам да обясня, защото в протокола трябва да се види 
моята позиция. 

Съгласно философията на делегираните бюджети и в 
Закона за държавния бюджет са разписани действията по 
делегираните бюджети. За регулярни разходи те могат да бъдат 
до 5%. Те са за аварии, бедствия и т.н. Ако до 15 ноември не се 
използват, да се върнат на училищата. Никъде не е казано, че 
работна комисия може да ги разпредели. Ако ОбС вземе 
решение, то няма да е законно. Проекта трябва да се 
съфинансира от общината не може ли общината или не иска? В 
чл. 44 от Закона за народната просвета – Общината с капиталови 
разходи прави ремонти и т.н. И другите 23лв. на дете те 
директно се придвижват. Искам да предпазя ОбС да вземе 
незаконосъобразно решение. При остатък от средства може или 
по решение на директора. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми 
господа общински съветници, въпросът е много сериозен. Г-н 
Борисов говореше истината, но сухата истина. Първо всички 
трябва да осъзнаете, че сега 176 общини от нашият тип могат да 
се възползват от тази мярка. До сега нямахме право да 
кандидатстваме, защото не отговаряхме на условията. Сега обаче 
има изискване 15% съфинансиране на проекта от страна на 
общините. Преди време получихме писмо от НСОРБ, в което се 
посочваше, че общините могат да потърсят съдействие от 
училищата, защото ползите, икономиите, които ще се 
реализират ще останат и ще бъдат в ползва на бюджетите на 
училищата. В бюджетите на училищата има достатъчно пари. 
Нужни са 118 000лв. собствен принос. До момента ние 
обслужваме 2 заема, за да можем да се възползваме от всички 
възможноти. Вече нямаме право на други заеми. Общината е 
осигурила 60 000лв. няма възможност да осигури повече! Ако 
сега изпуснем тази възможност, то такава няма да имаме в скоро 
време. В училищата има резерв, с който могат да помогнат, без 
да се засягат заплатите. Не мога да си обясня, как всички 
училища се съгласяват, а директорите на ОУ Крепча и СОУ 



 14 

Опака не!? Още в началото на проекта, аз проведох среща с 
директорите на училищата. Вие г-н Борисов и Седат Феимов – 
директорът на училището в Крепча се съгласихте! След време 
обаче решихте, че няма да сте съгласни! Ефекта, който ще се 
постигне ще се отрази положително на Вашите бюджети! На 
последното заседание г-н Феимов – директор на училището в с. 
Голямо Градище, което не е включено в проекта се съгласи да 
даде тези средства за да се санират поверените на Вас училища. 
Той няма да може да се възползва от благата и ползите на този 
проект, а Вие не сте съгласни, въпреки, че става дума за Вашите 
училища! Поздравявам го за това негово решение! Не ви прави 
чест! Пак казвам, ако сега изпуснем възможността, такава няма да 
имаме скоро, в следващите 15-20 години! Знам къде Ви боли г-н 
Борисов, няма да раздадете 14-та заплата! В общинска 
администрация 15 години не е раздавана 13-та заплата да не 
говорим да 14-та! Няма да ползвате служебен автомобил една 
година без лимит! Къде друго училище има служебен 
автомобил? Без лимит! Имало е пари – купили сте го. Сега обаче 
ще се наложи да се лишите от този лукс за известно време, в 
полза на по-важни неща. Помагал съм на училищата и ще 
продължавам да го правя.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Уважаеми колеги, 
има ли други изказвания? … Няма предлагам Ви да гласуваме 
следното 

 
РЕШЕНИЕ № 10 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с предложение от Протокол на работната група за 
разпределение на 5% резерв и добавката за подобряване на 
материално-техническата база на училищата, ОбС Опака 

 
РЕШИ: 

 
Средствата заделени, като 5% резерв за училищата в размер 

на 40 205лв. и добавката за подобряване на материално-
тейническата база на всички училища на територията на 
община Опака, в размер на 13 018лв. да бъдат използвани от 
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за 
съфинансиране по Проект по Оперативна програма 
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„Регионално развитие” за саниране на сградите на ОУ”Васил 
Левски” с. Крепча и СОУ”Васил Левски” гр. Опака. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА” и 5/пет/ гласа „НЕ” решението се 

приема. Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред - 
Актуализация на Бюджет 2011г. 

 
Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака, зачита 

докладната записка и предложението за решение. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Уважаеми колеги, 

имате думата по докладната записка … Няма желаещи да се 
изкажат, предлагам на ОбС Опака да вземе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 11 
 

ОбС Опака 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 №334/29.12.2010г., актуализира 
Бюджет 2011 г. в разходната част по дейности и параграфи както 
следва: 

 
ДЕЙНОСТ §§ БИЛО СТАВА §§ БИЛО СТАВА 

Общинска 
администрация 

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала 
нает по трудови 
правоотношени
я” 

159 864 
 

159 734 02-09”Други 
плащания и 
възнагражден
ия” 

345 475 

ДСХ 02-01”За 
нещатен 

6 926 6 889 02-09”Други 
плащания и 

265 302 
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персонал нает 
по трудови 
правоотношени
я” 

възнагражден
ия” 

ЦДГ 01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала 
нает по трудови 
правоотношени
я” 

212 786 212 674 02-09”Други 
плащания и 
възнагражден
ия”  

471 583 

Ученически 
столове 

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала 
нает по трудови 
правоотношени
я” 

24 815 24 791 02-09”Други 
плащания и 
възнагражден
ия” 

0 24 

ДСП 01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала 
нает по трудови 
правоотношени
я” 

25 882 25 765 02-09”Други 
плащания и 
възнагражден
ия” 

0 117 

Други дейности 
по икономиката 

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала 
нает по трудови 
правоотношени
я” 

17 679 17 586 02-09”Други 
плащания и 
възнагражден
ия” 

0 93 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ УЧАСТВА В 
ГЛАСУВАНЕТО 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/ не участва в 

гласуването решението се приема. Преминаваме към 8-ма точка 
от дневният ред - Докладна записка относно: Численост и 
дейности към общинска администрация, считано от 01.11.2011г. 
и актуализация на Бюджет 2011г. 
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Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми 
господа общински съветници, завишаваме бройката в местни 
дейности, защото по едната от Програмите за временна заетост, 
хората бяха наето само за шест месеца и след, като ги освободим 
те няма да имат право на обезщетение за безработица. Поради 
тази причина искаме да им дадем възможност да си отработят 
тези три месеца и да могат да се регистрират и да получават 
помощи за безработица.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Уважаеми колеги, 
имате думата по докладната записка … 

Феим Апти – ГЕРБ – Уважаеми господа общински 
съветници, уважаеми господин кмет, преди малко обяснявахте, 
че общината няма пари да финансира проекта, а сега искате да 
увеличавате бройките. Ако се съкрати числеността на общинска 
администрация ще има пари.  

Тези хора да си платят в някоя фирма осигуровките и да 
отидат на борса. Да не се товари общинския бюджет.  

Мислех да гласувам „ЗА” училищата, но видях тази 
докладна и се отказах. 

Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Г-н Апти, 
познавам Ви от пет години и се убеждавам за поредн път, че 
нищо старо не забравяте и нищо ново не сте научил! Как може 
да давате такива идеи?! Как можете да предлагате хората да си 
платят!? Та Вие все едно лъжете държавата! Не гласувахте за 
нещо много разумно! Става въпрос за увеличаване на бройката в 
местни дейности т.е. заплатите и осигуровките ще се изплащат с 
местни приходи, не с държавна субсидия! 

Феим Апти – ГЕРБ – За пет години Ви опознах, г-н Рянов. 
Не съм съгласен да се харчат бюджетни пари, за да се наемат 
хора, нека да се пестят. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, 
има ли други мнения по въпроса? … Няма. Предлагам на ОбС 
Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 12 

 
I. ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от 

ЗМСМА, чл. 41 от Наредба за съставянето, изпълнението и 
отчитането на бюджета на Община Опака и чл. 4, ал. 3 от ПМС 
№67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и 
дейности: 
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1. Определя числеността на персонала в местните дейности 
считано от 01.11.2011 г. както следва: 

1.1 Дейност „Чистота” – 8 бр. 
1.2. Дейност „Озеленяване” – 9 бр. 
1.3. Дейност “Други дейности по икономиката” – 9 бр. 

 
II. Изменя Бюджет 2011 в приходната и в разходната част в 

местните дейности както следва: 
Приходна част в местни дейности: 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1. 36-19 „Други неданъчни приходи”           1 000             7 086 

 
Разходна част в местни дейности: 

 
ДЕЙНОСТ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
Озеленяване 01-01 „Заплати на персонала по  

трудови правоотношения” 
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели  
за ДОО” 
05-60 “Здравноосигурителни вноски  
от работодатели” 
05-80 “Вноски за ДЗПО” 

   7 892 
 

      918 
 

      700 
 

      244 

    10 101 
 
      1 150 
 
         806 
 
         306 

Чистота 01-01 „Заплати на персонала по  
трудови правоотношения” 
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели  
за ДОО” 
05-60 “Здравноосигурителни вноски  
от работодатели” 
05-80 “Вноски за ДЗПО” 

 10 587 
 

  1 100 
 

     510 
 

     180 

    12 427 
 
      1 293 
 
         598 
 
         232 

Други  
дейности 
по  
икономиката  

01-01 „Заплати на персонала по  
трудови правоотношения” 
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели  
за ДОО” 
05-60 “Здравноосигурителни вноски  
от работодатели” 
05-80 “Вноски за ДЗПО” 

17 586 
 

  1 857 
 

     848 
 

     490 

    18 690 
 
      1 973 
 
         901 
 
         521 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти НЕ 
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Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА” и 5/пет/гласа „НЕ”решението се 

приема. 
Цветан Радев – ГЕРБ – Уважаеми колеги, искам да обясня 

своят отрицателен вот. Разбирам доводите Ви г-н Реянов, търсим 
позиция да поркрепим тези семейства. Гласувах „ПРОТИВ” 
защото, хората наети по тези програми, нарушават всички 
трудови норми. Това възмущава мен, като гражданин, 
възмущава и моите избиратели. 

Г-н Лютфи Реянов – кмет на община Опака – г-н Радев, 
съгласен съм с Вас, но това не се отнася за всички наети. Вярно е, 
че има и такива, които се възползваха от предизборната 
обстановка и злоупотребиха. Тези хора ще бъдат 
санкционирани. В с. Крепча например, контрола вече се засили 
и тези, които нарушават трудовата дисциплина си понасят 
наказанията. 

 
Амил Кьосе – ГЕРБ иска 15мин. почивка. Гюнер Ашмов – 

Председател на ОбС Опака отказва, с мотива, че до края на 
заседанието остава една точка 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Преминаваме към 

9-та точка от дневният ред - Докладна записка относно: 
Избиране на представител на община Опака в Общо събрание 
на сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците Янтра-Лом 2008”. 

 
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита 

докладната записка и предложението за решение. 
 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважеми господа 

общиснки съветници, чухте докладната записка и 
предложението за решение. Имате думата … Няма изказвания, 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ № 13 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
9, ал. 2 и чл. 59-61 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака 

 
РЕШИ: 

Определя за представител на община Опака в Общото 
събрание на сдружение с нестопанска цел „регионално 
сдружение за отпадъците Янтра – Лом 2008” Лютфи Реянов 
Рюстемов, с ЕГН 6203138326 – кмет на община Опака, като го 
упълномощава да участва в гласуванията от името на общината 
при приемане на решенията на Общото събрание на 
сдружението и подписва необходимите документи. При 
гласуването, представителят на общината, да се съобрази с 
клаузите на подписаното споразумение по реда на чл. 61 от 
ЗМСМА и интересите на представляваната община. 

 
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ УЧАСТВА В 
ГЛАСУВАНЕТО 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/не участва в 

гласуването решението се приема. Преминаваме към последната 
точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Няма постъпили такива в 
деловодството на ОбС Опака. Колеги, имате думата, ако някой 
иска да се изкаже. 

Петко Ганчев Петков – ПП ОСД – Уважаеми господа 
общински съветници, при други обстоятелства не бих взел 
думата, но от час и половина се питам „Искам или не искам да 
бъда общински съветник?” Разочарован съм от поведението на 
общинските съветници! До кога ще се разбиваме на групички? 
Комуникацията е лоша още от началото. 



 21 

Лошо впечатление ми направи позицията на директорите 
на училищата относно реализирането на проекта. Училището 
трябва да инициира реализирането на такъв проект, не да го 
спъва. А какво се случва? Точно обратното! Общината иска да го 
направи, а училището бяга! 

Нека всички да работим заедно. Смятам, че в състава на 
Постоянните комисии трябваше да бъдат включени всички 
общински съветници. 

Първото заседание на общинския съвет не ми достави 
удоволствие.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважеми господа, 
щом няма други, които да се изкажат 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА     ГЮНЕР АШИМОВ 
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

 
 


