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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  № 13 
 

От 23.07.2012г. 
 

 Днес 23.07.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в 
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване 
на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински съветници. 
Отсъства Серхат Салимов от ПП ДПС и Феим Апти от ПП ГЕРБ. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа общински 
съветници, в залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници, 
имаме кворум, откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на 
вашето внимание следният  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно: Промяна на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието с общинска администрация 

ДОКЛ. Г. АШИМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 

2. Докладна записка относно: Определяне размера на 
възнагражденията на Председателя на Общинския съвет, 
Заместник-председателите и общинските съветници за участията 
им в заседание на ОбС и Постоянните комисии към него 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

3. Докладна записка относно: Одобряване командировъчните разходи 
на Кмета на община Опака и на Председателя на ОбС-Опака за 
второто тримесечие на 2012г. 

ДОКЛ. Ф. ФЕИМОВ – ДИРЕКТОР 
ДИРЕКЦИЯ „ОА” 

4. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г. 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

5. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г. 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 
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6. Докладна записка относно: Утвърждаване на Общинска програма 
за закрила на детето 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

7. Докладна записка относно: Одобряване на структурата на 
Общинска администрация Опака от 01.07.2012г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 
 

Имате думата за предложения за допълнение или изменение на 
дневият ред … Няма предложения за изменение или допълнение на 
дневния ред, предлагам да преминем към гласуване. 
 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6   
ГЕРБ 4   
ОСД 1   
 

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме 
към 1-ва точка от дневният ред: Докладна записка относно: Промяна 
на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация 

 
Гюнер Ашимов-Председател на ОбС, зачита докладната 
записка, предложението за решение и предложените промени 
в ПОДОбСНКВОА и дава думата на г-н Бейтулов за 
становище на комисията. 
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска собственост, 

устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и 
благоустрояване, Европейски програми и проекти”-Уважаеми колеги, 
Постоянната комисия проведе заседание на 20.07.2012г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 
становището на Постоянната комисия, запознати сте и с докладната 
записка има ли въпроси…..Давам думата на г-н Борисов. 
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/Феим Апти от ПП ГЕРБ влиза в залата./ 
 
Борислав Борисов-ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински 

съветници, от името на групата на ГЕРБ предлагам да отпадне 
разпределението в заплащенето на общинските съветници-нека всички 
получават тези 30%, а не да има 20%за някои и 10% за други. 
Аргументите ни са, че на заседание се върши много повече, отколкото 
на комисии.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте 
предложението на г-н Борисов, има ли други изказвания и 
предложения към докладната записка?.....Няма. Преминаваме към 
гласуване – всички общински съветници да получават 30 на сто от 
средната брутна работна заплата в общинска администрация и да няма 
разпределение за участие в заседание на ПК и на ОбС. 

 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС  6  
ГЕРБ 5   
ОСД   1 
 

Със 6/шест/гласа „ПРОТИВ”, 5/пет/гласа”ЗА”и един 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, предложението се отхвърля. Преминаваме към 
гласуване на следното 
 

РЕШЕНИЕ  
 

ОбС Опака на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прави следните изменения 
в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация: 

 
1. Чл. 18,  се изменя така: Председателят на Общинският съвет 

получава възнаграждение за работата си, което се определя с решение 
на ОбС, но не може да надвишава 90% от размера на възнаграждението 
на кмета на общината и се заплаща със средства от общинския бюджет. 

2. Чл. 23, ал. 2 се изменя така: Размерът на възнаграждението на 
общинския съветник по ал. 1, т. 7 се определя с решение на Общинския 
съвет, но не може да надвишава 30 на сто от средната брутна заплата в 
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общинска администрация, за последния месец, от предходното 
тримесечие и е разпределено както следва: 

• Възнаграждение за участие в заседание на ПК при ОбС 

• Възнаграждение за участие в заседание на ОбС 
  

В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6   
ГЕРБ  5  
ОСД   1 

 
С 6/шест/ гласа „ЗА”, 5/пет/гласа ”ПРОТИВ”и 1/един/глас 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”решението се отхвърля. 
Петко Ганчев – ОСД – Искам да помоля г-н Борисов още веднъж да 

обясни доводите и аргументите си, защото не ми стана достатъчно 
ясно какво точно има в предвид. И за това се въздържам в гласуването. 
Лютфи Реянов- кмет на община Опака – Уважаеми г-н Петков, ще 

взема отношение по въпроса и ще обясня доколкото мога каквото Ви 
интересува. Г-н Борисов иска възнагражденията за постоянните 
комисии да отпаднат. Иска едно възнаграждение за всички. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, след като 
се изясниха нещата, предлагам да гласуваме отново следното  

 
РЕШЕНИЕ № 69 

 
ОбС Опака на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прави следните изменения 
в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация: 

 
1. Чл. 18,  се изменя така: Председателят на Общинският съвет 

получава възнаграждение за работата си, което се определя с решение 
на ОбС, но не може да надвишава 90% от размера на възнаграждението 
на кмета на общината и се заплаща със средства от общинския бюджет. 

2. Чл. 23, ал. 2 се изменя така: Размерът на възнаграждението на 
общинския съветник по ал. 1, т. 7 се определя с решение на Общинския 
съвет, но не може да надвишава 30 на сто от средната брутна заплата в 
общинска администрация, за последния месец, от предходното 
тримесечие и е разпределено както следва: 
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• Възнаграждение за участие в заседание на ПК при ОбС 

• Възнаграждение за участие в заседание на ОбС 
 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6   
ГЕРБ  5  
ОСД 1   

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

приема. Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред: Докладна 
записка относно: Определяне размера на възнагражденията на 
Председателя на Общинския съвет, заместник-председателите и 
общинските съветници за участията им в заседание на ОбС и 
Постоянните комисии към него. Давам думата на г-н Реянов да Ви 
запознае с докладната записка. 

Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита докладната 
записка и дава разяснения относно промяната във 
възнагражденията. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов, има 

ли въпроси и изказвания по докладната? Давам думата на г-н Борисов. 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми, колеги, първо искам да 

кажа, че предишното решение е незаконно-не може Председателя на 
ОбС да налага прегласуване. Второ-защо Кмета на Общината внася 
докладната записка за възнагражденията? И трето-за гражданите, нека 
в цифри да се каже колко са тези проценти, които ще получат като 
заплащане общинските съветници. Благодаря. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Борисов, има 
ли други въпроси, изказвания?...Няма. Давам думата на г-н Реянов. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Г-н Борисов, докладната 
записка я внасям аз, защото така преценихме с г-н Ашимов. Стигнахме 
до извода, че вносител трябва да съм аз, като първостепенен 
разпоредител. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако няма 
други изказвания, предлагам да преминем към глауване на следното 
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РЕШЕНИЕ 
 

1. На основание чл. 26, ал. 1, чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, 
ал. 1 от ПОДОСНКВОА, ОбС-Опака определя месечното 
възнаграждение на Председателя на Общинския съвет и 
на заместник-председателите както следва: 

 

•••• Председател на ОбС - 55% от възнаграждението на кмета 
на община Опака; 

•••• Заместник-председател - 35% от възнаграждението на 
кмета на община Опака; 

 
2. На основание чл. 34, ал.1 и 2 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 2 от 

ПОДОСНКВОА, ОбС-Oпака 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 – 20% от 
средната брутна работна заплата в общинска 
администрация за последния месец от предходното 
тримесечие; 

• За участие в заседание на Общински съвет - 10% от 
средната брутна работна заплата в общинска 
администрация за последния месец от предходното 
тримесечие; 

 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6   
ГЕРБ  5  
ОСД   1 

 
С 6/шест/гласа „ЗА”, 5/пет/гласа „ПРОТИВ”и 1/един/глас 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението не се приема. Преминаваме към 3-та 
точка от дневния ред- Докладна записка относно: Одобряване 
командировъчните разходи на Кмета на община Опака и на 
Председателя на ОбС-Опака за второто тримесечие на 2012г. Давам 
думата на г-н Феимов-Директор на Дирекция „ОА”. 
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Феим Феимов,  зачита докладната записка. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 

докладната записка, давам думата на г-н Юзеиров за становище на 
комисията. 

Али Юзеиров – член на ПК по” Бюджет, финанси, икономика, 
нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване и 
социална политика” - Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе 
заседание на 20.07.2012г. , на което присъстваха 2 от членовете и след 
проведените разисквания излиза със следното становище: Комисията 
одобрява предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-
Опака да вземе решение. 

 
/Амил Кьосе – ПП ГЕРБ напуска залата/ 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Юзеиров, 

колеги, има ли въпроси и изказвания по докладната? Давам думата на 
г-н Борисов. 

Борислав Борисов – ПП ГЕРБ – Аз ще гласувам против това решение, 
10 лв. командировки-това значи, че никъде не се е ходило и от там 
правя извода, че не се работи ефективно.  

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Борисов, 
странна логика имате, трябва да ми се извините дори. Искам да Ви 
поясня, че всичко се прави с цел икономия. Защо не забелязвате, че от 
доста време идвам с личния си автомобил на работа?  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви господа, ако 
няма други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на 
следното 

 
 РЕШЕНИЕ № 70 

 
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 129 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействие с общинска администрация, ОбС 
Опака одобрява командировъчните разходи на Кмета на Община 
Опака и на  Председателя на ОбС Опака за периода от 01.04.2012 г. до 
30.06.2012 г. в размер на 10,00 лв.,разпределени  както следва: 
 

1. Кмет на Община Опака:  общо 10.00 лв. 
 



 8 

1.1  На  26.04.2012г.  до гр.София- Сключване на Анекс към 
Договор – 10 лв. 
 

2. Председател на ОбС Опака – 0 лв.  
 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов - Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе - 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   
 

С 8/осем/гласа „ДА”, 2/два/гласа „НЕ” и 1/един/глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението се приема. Преминаваме към 4-та 
точка - Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г. 
Давам думата на Кмета на община Опака да Ви запознае с докладната 
записка.  
 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов, 

давам думата на г-н Юзеиров за становище на Комисията. 
Али Юзеиров – член на ПК по” Бюджет, финанси, икономика, 

нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване и 
социална политика” - Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе 
заседание на 20.07.2012г. , на което присъстваха 2 от членовете и след 
проведените разисквания излиза със следното становище: Комисията 
одобрява предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-
Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Юзеиров, 
колеги има ли въпроси и изказвания по докладната записка? Няма. 
Предлагам да преминем към гласуване на следното 
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РЕШЕНИЕ № 71 
 

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 във връзка 
с чл.33, ал. 1 от ПМС №367/29.12.2011 г. , актуализира Бюджет 2012 г. в 
разходната част по дейности и параграфи както следва:  
   
 
ДЕЙНОСТ §§ БИЛО СТАВА §§ БИЛ

О 
СТАВА 

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

163 594 
 
163 470  

 
 
Общинска 
администраци
я 

01-02„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по служебни 
правоотношения 

57 628 57 562 

 
 
 
02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

 
 
 
 

105 

 
 
 
 

295 

Чистота 01-01”Заплати 
възнаграждения  
на  персонала  
нает по трудови 
правоотношения
” 

14 300 14 269 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

0 31 

Други 
дейности 
по 
икономиката 

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

24 300 24 271 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”  

0 29 

 

 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов - Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе - 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   
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Със 7/седем/ гласа „ДА”, 4/четири/гласа „НЕ”, решението се 

приема. Преминаваме към 5-та точка от дневният ред – Докладна 
записка относно: : Актуализация на Бюджет 2012г. 

 
Лютфи Реянов - кмет на община Опака, зачита 
докладната записка и предложението за решение. 
 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов, 
давам думата на г-н Юзеиров за становище на Комисията. 

Али Юзеиров – член на ПК по” Бюджет, финанси, икономика, 
нормативна уредба, образование, култура, спорт, здравеопазване и 
социална политика” - Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе 
заседание на 20.07.2012г. , на което присъстваха 2 от членовете и след 
проведените разисквания излиза със следното становище: Комисията 
одобрява предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-
Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Юзеиров, 
колеги има ли изказвания по докладната? …….Няма. Преминаваме към 
гласуване на следното 

 
 

РЕШЕНИЕ № 72 
 

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от 
Закона за общинския бюджет и чл. 41 от Наредбата за съставяне, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Опака, изменя Бюджет 
2012г. в приходната и разходната част както следва: 

 
1. Приходна част в местни дейности: 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 45-01 Текущи дарения, помощи и 

други безвъзмездно получени суми 
6 514 8 514 

 
2. Разходна част в дофинансиране на делегираните  от 

държавата дейност: 
Функция 5”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, Група 3 
”Прогр. Дейност и служби по социално осигуряване, подпомагане и 
заетост”, Дейност 540”Домове за стари хора ” 
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№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 10-15 Материали 0 2 000 
 
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

Серхат Феимов Салимов - Борислав Петров Борисов ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе - 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 11/единадесет/ гласа „ДА” решението се приема. Преминаваме 

към 6-та точка от дневният ред - Докладна записка относно: 
Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето. Давам 
думата на г-н Реянов. 
 
Кметът на община Опака г-н Лютфи Реянов зачита докладната 
записка и предложението за решение. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, 

колеги, ако имате въпроси и изказвания по докладната записка, г-жа 
Стойкова е тук и ще отговаря. Давам думата на г-н Борисов. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 
съветници, от групата на ГЕРБ предлагам да се вземе отделно решение 
за надарените, талантливи деца. Имам информация за едно дете в 
Крепча, което е многократен шампион по шахмат. Родителите правят 
каквото могат, но в един момент средствата свършват. Това дете е 
постоянно по турнири, трябва да взема уроци, за да развива таланта си. 
Пак казвам, нека вземем решение да помагаме финансово колкото 
можем на такива деца. Благодаря.  

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господин Борисов, 
господа общински съветници, познавам лично детето и мога да заявя, 
че сме му помагали финансово, осигурявали сме превоз, когато се е 
налагало, с две думи-запознат съм с проблемите на семейството. Искам 
да кажа още, че винаги сме помагали на такива деца, които представят 
общината на такова високо ниво. В програмата има заложена точка за 
финансово подпомагане на деца с изявени дарби. Не виждам смисъл 
отделно да приемаме решение за това. Благодаря. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господин Борисов, 
предложението Ви остава ли? 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Да, остава. 
Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, на това наше 

предложение мястото не беше точно тук и сега, но мисля че трябва да 
заложим като точка на следващото заседание, конкретно на детето от 
Крепча-Нургюл да бъде осигурена финансова помощ. Това е един 
талант на общината, нека го подпомогнем. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Радев, г-н 
Борисов, предложението Ви в сила ли е още? 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Не, изтеглям го, като очаквам 
следващия път на заседание да го има като точка в дневния ред. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако няма 
други предложения и разисквания, предлагам да преминем към 
гласуване на следното 
 

РЕШЕНИЕ № 73 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА,  Общински 
съвет гр. Опака утвърждава Общинска програма за закрила на детето. 
 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6 - - 
ГЕРБ 4 - - 
ОСД 1 - - 

 
С 11/единадесет/ гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ”и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

решението се приема. Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред-
Докладна записка относно: Одобряване на структурата на Общинска 
администрация Опака от 01.07.2012г. Давам думата на г-н Реянов за 
докладната записка. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов, 
давам думата на г-н Бейтулов за становище на комисията. 

Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска собственост, 
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и 
благоустрояване, Европейски програми и проекти”-Уважаеми колеги, 
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Постоянната комисия проведе заседание на 20.07.2012г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Бейтулов, 
колеги чухте докладната записка и становището на комисията, има ли 
въпроси и изказвания? Давам думата на г-н Борисов. 

Борислав Борисов – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински 
съветници, четейки докладната и слушайки Кмета разбирам, че става 
дума за механично прехвърляне на специалисти от една дирекция в 
друга. Ние от групата на ГЕРБ апелираме в следващото заседание да се 
внесе точка за промяна в структурата с намаление. Тоест-нека се 
намалят бройките на администрацията, няма нужда от толкова хора.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Борисов, 
колеги, има ли други изказвания? Няма. Предлагам да преминем към 
гласуване на следното 
 

РЕШЕНИЕ № 74 
 

 

Общински съвет гр. Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА одобрява: 

1. Общата численост на Общинска администрация Опака от 
38 щатни броя и 3 бр. извънщатна численост по ПМС 66; 

2. Структурата на Общинска администрация Опака, 
съгласно приложението; 
 

В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6 - - 
ГЕРБ - 4 - 
ОСД 1 - - 

 
Със 7 /седем/ гласа „ЗА”, 4/четири/гласа „ПРОТИВ”, решението се 

приема. Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред: Изказвания, 
питания, становища и предложения на граждани. Колеги имате думата. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 
съветници, уважаеми радиослушатели, ще отправя питания към Кмета 
на община Опака и ще помоля, ако е възможно да ми отговори сега.  
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1. Какви са възнагражденията на работниците по Европейските 
програми и счита ли Кмета, че наистина се уплътнява работното им 
време? 

2. Защо се забавя извозването на сметта и нормално ли е, когато се 
събира, това да става през нощта? 

3. Защо не се назначат работници, които да се грижат за гробищните 
паркове? Нека няколко човека се насочат натам и се грижат само за 
това. 

4. Всички виждаме, че се извозва пясък, обяснете на хората, които ни 
слушат и на нас самите каква е договорката с тази фирма. Благодаря. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа 
общински съветници, г-н Борисов, ще се опитам да отговоря на 
въпросите Ви, доколкото може да стане това на момента, без 
предварителна подготовка: 

1.Заплатите на работниците по Европейските програми са 290 лв. , 
тоест те получават минималната работна заплата за страната. Имаме 
информация, че занапред заплатите на хората ще се увеличат на 380 лв. 
, но това разбира ще стане ясно на по-късен етап. По отношение на 
работното време-да, смятам и смея да потвърдя, че работното им време 
се уплътнява. Аз лично направих срещи в Опака и по селата, където 
имаме назначени такива хора. Срещнах се с тях, говорихме и обясних, 
че наистина е важно да се спазва работното време и задължения. 
Нямаме сигнали и оплаквания до сега, мисля че се вижда и резултата от 
тяхната работа. 

2.По отношения на сметта-винаги има проблеми, винаги ще има 
недоволни. Камиона на фирмата беше на ремонт, пуснаха друг, който 
трябваше да работи по всяко време, за да успее да извози сметта. И още 
нещо искам да добавя-почти навсякъде в европейските страни, в някой 
от нашите по-големи градове е практика сметта да се извозва през 
нощта. 

3.За гробищните паркове-има работници от програмите, които са 
изпратени там и заявявам, че периодично местата се почистват. 

4.Пясъка, който се извозва от Опака-искам да обясня и разясня, че 
всички природни богатства, които се намират на 50 см. под земята са 
държавна собственост. Тоест, договора на фирмата е с държавата, не с 
общината. Сключен е за 10 год. Има регламентиран добив от 2000 кв. м. 
и съм убеден, че фирмата се съобразява с това.  

Али Юзеиров – ДПС – Уважаеми господа общински съветници, искам 
да Ви обърна внимание на нещо, което ми прави впечатление от 
началото на мандата. На заседание на Общински съвет често се случва 
някой да говори от място. Тук има трибуна, има микрофон, камера 
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точно за това-който има да каже нещо да излезе пред всички и се 
изкаже. Как ще чуят хората за какво става въпрос и нека се спазва реда 
и начина на изказване. Другото, на което искам да обърна внимание е 
санирането на училищата. Нека обърнем внимание на това, колко 
бързо и ефективно работи фирмата изпълнител. Да благодарим първо 
на г-н Реянов, защото той е човека, който направи така, че да се стигне 
до там и на самата фирма, че работи с такова темпо и ще се побере в 
законоустановените срокове. Благодаря. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, има ли 
други изказвания? … Няма. 

 
 
 
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ 

НА ДНЕВНИЯ РЕД. 
 

 
 

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА  ГЮНЕР АШИМОВ 
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 


