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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  № 21 
 

От 31.01.2013г. 
 

 Днес 31.01.2013г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в 
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване 
на заседанието присъстваха 12/дванадесет/ общински съветници. 
Отсъства Петко Ганчев  от ПП ОСД. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, в залата 
присъстват 12/дванадесет/ общински съветници, имаме кворум, 
откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на Вашето внимание 
следният  

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Полагане на клетва от Мехмед Мурадов Ислямов 
 

2. Отчет за дейността на ОбС-Опака и неговите комисии за второто 
полугодие на 2012г. 

ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 

3. Отчет за изпълнените и неизпълнени решения на ОбС Опака за 
второто полугодие на 2012г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

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 

6. Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

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

ДОКЛ. Ф. ФЕИМОВ – ДИРЕКТОР 
ДИРЕКЦИЯ „ОА” 
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8. Докладна записка относно: Приемане на уточнения годишен план 
на бюджета на община Опака за 2012г. и отчета за неговото 
изпълнение 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

9. Докладна записка относно: Определяне на базисни наемни цени на 
имоти – общинска собственост 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

10. Докладна записка относно: Приемане План за действие 2013г. в 
изпълнение на общинската стратегия за развитие на младежките 
дейности 2010-2015г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

11. Докладна записка относно: Приемане План за действие на община 
Опака за изпълнение на Областна стратегия за интегриране на 
ромите в област Търговище 2012-2014г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 
 

Има ли предложения за допълнение или изменение на дневния ред? 
Господин Борисов, имате думата. 

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Уважаеми господин Председател, 
господа общински съветници, от името на групата на ГЕРБ предлагам в 
дневния ред да се включи точка „Информация за сключените 
граждански договори в ДСХ с. Гърчиново за периода 2010,2011 и 2012г.  

Амил Кьосе ПП ГЕРБ – Господин Председател, господа общински 
съветници, предлагам всички общински съветници да бъдат включени 
в състава на Постоянните комисии към Общински съвет. 

Гюнер Ашимов- Председател на ОбС-Опака – Господа, ако няма 
други предложения, предлагам да преминем към гласуване 
предложението на г-н Борисов 

 
Гласуват 11/ единадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 
ДПС  7  
ГЕРБ 4   
ОСД -   
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С 4/четири/ гласа „ЗА”, 7/седем/гласа „ПРОТИВ”, предложението 
се отхвърля.  Преминаваме към гласуване  предложението на г-н Кьосе-
всички общински съветници да бъдат включени в състава на 
Постоянните комисии. 

 
Гласуват 11/ единадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 
ДПС  7  
ГЕРБ 4   
ОСД -   
 

С 4/четири/ гласа „ЗА”, 7/седем/гласа „ПРОТИВ”, предложението 
се отхвърля.  Преминаваме към гласуване  на дневният ред. 

 
Гласуват 11/ единадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 
ДПС 7   
ГЕРБ  4  
ОСД -   

 
Гюнер Ашимов- Председател на ОбС – Уважаеми господа общински 

съветници, в деловодството на Общински съвет Опака постъпи 
решение на ОИК-Опака, с което г-н Мехмед Мурадов Ислямов е избран 
за общински съветник от квотата на ПП „ГЕРБ”. Съгласно чл. 32, ал. 1 
от ЗМСМА, г-н Мурадов трябва да положи клетва и подпише клетвен 
лист. Господин Мурадов, моля заповядайте. 

По т. 2 от дневния ред, заседанието води г-н Бейтулов, зам. 
Председател на ОбС-Опака.  

Гюнер Ашимов зачита отчета за дейността на Общинския съвет и 
неговите комисии за второто полугодие на 2012г. 

Бейти Бейтулов – Зам. Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н 
Ашимов, давам думата на г-н Али Бейтулов за становище на 
Постоянната комисия. 

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 30.01.2013г., на което 
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присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява отчета на Председателя и 
дава съгласие  ОбС да вземе решение. 

Бейти Бейтулов – Зам. Председател на ОбС – Благодаря г-н 
Бейтулов, колеги, има ли изказвания по докладната записка? Давам 
думата на г-н Борисов. 

Борислав Борисов ПП „ГЕРБ” - Уважаеми колеги общински 
съветници, драги радиослушатели, ние от групата на ГЕРБ не можем и 
не сме съгласни да приемем този отчет на Председателя на ОбС. За нас 
той е постен, кратък и недостатъчно изчерпателен. След гласуването на 
предложенията ни, се доказа, че в нашият Общински съвет липсват 
прозрачност и демократичност. И преди съм обръщал внимание на 
това, че в парламента всички парламентарни групи участват в 
комисиите. Не е късно обаче човек да се поучи и поправи. Господин 
Председател, упрека ми е конкретно към Вас-за това време, Вие не 
направихте нищо, за да се нормализират нещата. Ето например 
дневния ред-всичко се внася от Кмета на общината, а има докладни, 
които са подписани от заместник кмета на общината. Това за мен е 
груба грешка. Защо на докладната пише временно изпълняващ 
дейността кмет, след като Общинският съвет не е избрал такъв? За 
основание се посочва една заповед, а реда не е такъв. 

Лютфи Реянов Кмет на община Опака – Уважаеми общински 
съветници, не мислех да вземам отношение по тази точка, но искам да 
изясня нещата. За въпросните докладни, подписани от заместник кмета 
на общината-става въпрос за техническа грешка. За този период аз 
наистина бях в отпуск и за заместването ми съм издал Заповед. Не е 
трябвало наистина отдолу на докладната да пише ВрИД, но грешката е 
факт, а всички направихте сензация от това. Искам да изясня нещата-
Кмета на общината не е отстранен, както сте разгласили навсякъде! 
Конкретно към Вас г-н Борисов, винаги имате претенции за участие в 
комисиите, а подхода и политиката които прилагате, са 
недемократични както се изказахте преди малко. Преди време аз 
протегнах ръка, но ако не промените отношението си, няма как да 
вървят нещата. За да вървят нещата в тази община, трябва наистина 
всички да сме единни, да мислим позитивно и гледаме в една посока.  

Бейти Бейтулов – Зам. Председател на ОбС – Колеги, ако няма 
други разисквания, предлагам да преминем към гласуване на следното 
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РЕШЕНИЕ № 108 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет 
за дейността на Общинският съвет и неговите комисии за второто 
полугодие на 2012г. 

 
В залата присъстват  12 /дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  5  
ОСД    

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

приема. Преминаваме към 3-та точка от дневния ред – Отчет за 
изпълнените и неизпълнени решения на ОбС-Опака за второто 
полугодие на 2012г. Давам думата на г-н Реянов да Ви запознае с отчета. 

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака чете отчета и дава 
разяснения където е нужно. 

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, 
Постоянната комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява отчета и дава съгласие  ОбС 
да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря, господа има ли 
изказвания или въпроси? ……Няма, предлагам да преминем към 
гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 109 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Опака приема Отчет за изпълнените и неизпълнени решения на ОбС, 
приети през второто полугодие на 2012г. 
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В залата присъстват  12 /дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ 5   
ОСД    

 
С 12/дванадесет/гласа „ЗА”решението се приема. Преминаваме към 

4-та точка от дневния ред-Докладна записка относно: Актуализация на 
Бюджет 2012г. Давам думата на г-н Реянов. 

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака чете докладната записка и 
предложението за решение. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната 
комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което присъстваха всички 
и след проведените разисквания излиза със следното становище: 
Комисията одобрява предложеното в докладната записка и дава 
съгласие ОбС да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има ли 
въпроси и изказвания по докладната записка?.......Няма. Предлагам да 
преминем към гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 110 
 

 
 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 §§ БИЛО СТАВА 

ДСХ -  
Държавни 
дейности 

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

151 174 151 036 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

206 344 

Други 
дейности  

02-01” Нещатен   
персонала   по 

36 194 36 111 02-09”Други 
плащания и 

30 113 



 7 

 
В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков  

Бахри Даилов Алиев ДА   

 

по отбрана - 
Държавни 
дейности 
 

трудови 
правоотношения
” 

възнагражде
ния” 

ЦДГ 
Държавни 
дейности 

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

219 051 218 812 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния 

700 939 

ЗДРАВЕН 
КАБИНЕТ  
В ДЕТСКИ 
ГРАДИНИ И 
УЧИЛИЩА 

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

11 800 11 694 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния 

0 106 

СТОЛОВЕ- 
 
Местни 
дейности 

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

32 062 32 029 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”  

138 171 

ДСП - 
Местни 
дейности 

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

30 918 30 891 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”  

56 83 

Чистота - 
Местни 
дейности 

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

14 100 14 074 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”  

0 26 
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С 12/дванадесет/гласа „ДА”, решението се приема. Продължаваме с 
т. 5 от дневния ред-Докладна записка относно: Актуализация на 
Бюджет 2012г. Давам думата на Кмета на община Опака.  

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака чете докладната записка и 
предложението за решение. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната 
комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което присъстваха всички 
и след проведените разисквания излиза със следното становище: 
Комисията одобрява предложеното в докладната записка и дава 
съгласие ОбС да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има ли 
въпроси и изказвания по докладната записка? Давам думата на г-н 
Борисов. 

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Уважаеми господин Председател, г-н 
Реянов, от името на групата на ГЕРБ желаем да се внесе малко повече 
яснота по прехвърлянето на средствата от параграф в параграф и от 
дейност в дейност. Благодаря. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, Директора на 
дирекция „ОА” е в залата и ще Ви даде необходимата информация. 

Феим Феимов-Директор на дирекция „ОА”дава разяснения по 
докладната записка. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 111 

 
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 24-04  Нетни приходи от продажба на 

услуги; 
101 753 109 552 

 
2. Разходна част в държавни  дейности: 
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2.1.Функция 1 „Общи държавни служби”, Група 1 „Изпълнителни 
и законодателни органи”, Дейност 122 „Общинска 
администрация” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 01-01 Заплати и възнаграждения на 

персонала  
163 341 162 091 

2 02-05 Изплатени суми за облекло 0 1 250 
 

2.2.Функция 2 „Отбрана и сигурност”, Група 1  „Отбрана”, 
Дейност 219 „Други дейности по отбрана” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 02-01 Нещатен персонал нает по 

трудови правоотношения 
36 111 35 571 

2 02-08 Обещетение на персонала 0 540 
 
2.3.Функция 4 „Здравеопазване”, Група 0 „Здравеопазване”, 
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 05-51 Осигурителни вноски от 

работодатели  за ДОО  
1 300  1 188 

2 05-60 Здравноосигурителни вноски от 
работодатели 

600  712 

 
2.4. Функция 5 „Социално осигуряване , подпомагане и грижи”, 
Група 3  „Служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетост”, 
Дейност 540 „Дом за стари хора” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 02-02 персонал по извънтрудови 

правоотношения 
0 1 165 

2 02-08 Обещетение на персонала 6 600 5 435 
3 05-60 Здравноосигурителни вноски от 

работодатели 
7 800  7 806 

4 05-51 Осигурителни вноски от 
работодатели  за ДОО  

17 000  16 994 

5 10-16 Вода,горива, енергия 57 432 59 365 
6 01-01 Заплати и възнаграждения на 151 036 149 103 
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персонала  
 

3. Разходна част в местни дейности: 
3.1  Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 
Група 3 „Служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетост”, 
Дейност 524 „Домашен социален патронаж” 

  
№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 10-11 Храна     31 085 34 992 

 
3.2 Функция 6 „Жилищно стр. БКС и опазване на околната среда”, 
Група 2 „Опазване на околната среда ”, Дейност 622 
„Озеленяване” 

  
№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 05-51 Осигурителни вноски от 

работодатели  за ДОО  
1 903  2 094 

2 01-01 Заплати и възнаграждения на 
персонала  

15 278 18 102 

 
3.3 Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозна дейност”, 
Група 2 „Физическа култура и спорт”, Дейност 714  „Спортни бази 
и спорт за всички” 

  
№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 10-98  Други разходи      0 230 

 
3.4 Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции”, 
Група 0 , Дейност 910 „Разходи за лихви” 

  
№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 22-21 Разходи за лихви по заеми от 

други банки в страната 
7 586  7 713 

2 22-24 Разходи за лихви по други  
заеми от  страната 

4 052 4 502 

 
3.5 Функция 9 „Разходи некласифицирани в други функции”, 
Група 0 , Дейност 997 „Други разходи некласифицирани по 
другите функции” 
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№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 
1 10-63 Такса ангажимент по заеми 1 293 1 363 

 
В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков  

Бахри Даилов Алиев ДА   
 
С 12/дванадесет/гласа „ДА”, решението се приема. Преминаваме 

към 6-та точка от дневния ред-Докладна записка относно: Приемане на 
годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г. 
Давам думата на г-н Реянов. 

Лютфи Реянов, кмет на община Опака, зачита докладната 
запискa, предложението за решение и дава разяснения. 

Гюнер Ашимов-Председател на ОбС-Опака- Благодаря, г-н Реянов, 
давам думата на г-н Салимов за становище на Постоянната Комисия. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната 
комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което присъстваха всички 
и след проведените разисквания излиза със следното становище: 
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава 
съгласие ОбС да вземе решение. 

Гюнер Ашимов-Председател на ОбС-Опака- Благодаря, г-н Салимов, 
господа, чухте докладната записка и становището на Комисията, има 
ли въпроси и изказвания? ……Няма, предлагам да преминем към 
гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 112 
 

На основание 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 31.12.2012 г. /Приложение №1, Приложение 
№1.1, Приложение №1.2 Приложение №1.3,/ 
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В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков  

Бахри Даилов Алиев ДА   
 
С 12/дванадесет/гласа „ДА”, решението се приема. Преминаваме 

към 7-ма точка от дневния ред-Докладна записка относно: Одобряване 
на командировъчните разходи на Кмета на община Опака и на 
Председателя на ОбС-Опака за IV-то тримесечие на 2012г. Давам 
думата на г-н Феимов. 

Феим Феимов-Директор дирекция „ОА”чете докладната записка и 
предложението за решение. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната 
комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което присъстваха всички 
и след проведените разисквания излиза със следното становище: 
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава 
съгласие ОбС да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа, 
има ли въпроси и изказвания по докладната записка?....Няма,  
предлагам да преминем към гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 113 
 

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 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г. в 
размер на 140,00 лв.,разпределени  както следва: 
 

1. Кмет на Община Опака: общо 80.00 лв. 
1.1  На 04.10.2012г.  до гр.София- Сключване на Анекс към Договор 

с ДФ „Земеделие” – 10 лв. 
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1.2  За периода 14-16.10.2012г. до гр.Пловдив-Участие в годишна 
среща на местните власти – 60 лв. 

1.3  На 17.10.2012г. до гр.В.Търново – Подписване на Заявление за 
плащане на средства от  ДФ”Земеделие” по обект на общината – 10 лв. 
 

2. Председател на ОбС Опака – 60 лв.  
2.1 За  периода 14-16.10.2012г. до гр.Пловдив-Участие в годишна 

среща на местните власти – 60 лв. 
 

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков  

Бахри Даилов Алиев ДА   
 
С 11/единадесет/гласа „ДА”и 1/един/ „НЕ”, решението се приема. 

Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред-Докладна записка 
относно: Приемане на уточнения годишен план на бюджета на община 
Опака за 2012г. отчета за неговото изпълнение. Давам думата на г-н 
Реянов. 

Лютфи Реянов, Кмет на община Опака зачита докладната 
записка, предложението за решение и дава разяснения. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт, 
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната 
комисия проведе заседание на 30.01.2013г., на което присъстваха всички 
и след проведените разисквания излиза със следното становище: 
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава 
съгласие ОбС да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа, 
има ли въпроси и изказвания по докладната записка? Давам думата на 
г-н Борисов. 

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински 
съветници, г-н Реянов, както приемането на бюджета, така и сега този 
отчет е доста важна точка от дневния ред на заседанието на ОбС. 
Забелязва се завишение на приходите, това е добре, взета е поука. 
Работи се и има резултат от това. В приходната част можем да кажем, че 
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има успеваемост. Относно разходната част-зад всяко число тук стои 
нещо, стоят хора. Например за столовете, защо е нужен толкова голям 
персонал, като може и по-малко хора да вършат дадената работа? 
Миналата сесия попитах за заплатите на учителите от детските 
градини. Отговорихте ми,че им е изплатено всичко, а се оказа че са 
получили аванс за ноември и имат да вземат остатък за ноември и 
заплата за декември. Защо не са изяснени нещата там? Благодаря. 

Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, уважаеми г-н Реянов, 
искам да обърна внимание на частта „Приходи от наем земя”-23лв. 
приход –това е смешна сума. Как може за цяла година да са постъпили 
само 23лв? Защо не се събират тези наеми? Защо например никой не 
плаща наем за общинските пътища? Такса куче-отново нищожни 
постъпления… 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Борисов, не 
знам от къде имате тази информация за детските градини, но искам да 
Ви уверя, че до края на годината всичко на учителките е изплатено. 
Наем земя, г-н Радев, нямам представа защо е толкова малка сумата, ще 
трябва да се провери. За общинските пътища-няма как да искаме наем 
за това. Но за сметка на това, когато предстои празника на Опака, 
всички арендатори, Председатели на земеделски кооперации правят 
дарения за да подпомогнат осъществяването му. За кучетата-какво да 
кажа, никой не е дошъл да си внесе такава такса. Хората смятат, че това 
е маловажно и незначително, както и незадължително. Ще се повторя – 
ако държавата не промени нещата и не предприеме нищо, няма как на 
местно ниво да се разреши въпроса.  

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

 
РЕШЕНИЕ № 114 
 

ОбС Опака 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 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема уточнения план на бюджета на община Опака към 
31.12.2012 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода . 
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ 
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2. Приема уточнения план на бюджета на община Опака към 
31.12.2012 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода . 
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 
Приложение №2/ 

 
В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
  

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов НЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков - 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
Със 7/седем/гласа „ДА”, 4/четири/ гласа „НЕ” и 1/един/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението се приема. Преминаваме към 9-та точка 
от дневния ред-Докладна записка относно: Докладна записка относно: 
Определяне на базисни наемни цени на имоти – общинска собственост. 
Давам думата на кмета на общината да Ви запознае с докладната 
записка. 

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

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 30.01.2013г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие Общинският съвет да вземе решение. 

Феим Апти от ПП ГЕРБ напуска залата. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа, 

има ли въпроси и изказвания по докладната записка? ……Няма, 
предлагам да преминем към гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 115 
 

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 
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Опака, Общински съвет гр. Опака утвърждава базисни наемни цени на 
имотите – общинска собственост, считано от 01.01.2013г., както следва: 

 
 БИЛО СТАВА 

 
Минимална раб. заплата 

 
290.00 лв. 

 
310.00 лв. 

Основна наемна цена за кв. метър 1,45 лв. 1,55 лв. 
а/временно селище 0,80 лв. 0,91 лв. 
б/за други жилища 1,45 лв. 1,55 лв. 
в/за търговски цели 7,25 лв. 7,75 лв. 
г/за административни цели 5,80 лв. 6,20 лв. 
д/за производствени цели 5,80 лв. 6,20 лв. 
е/за политически партии, социални, 
културни и др. подобни дейности 

0,44 лв. 0,47 лв. 

Общински терени 
I-ва зона 1,02 лв. 1,09 лв. 
II-ра зона 0,87 лв. 0,93 лв. 
 

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници 
  

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Борислав Петров Борисов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти - 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Амил Алим Кьосе НЕ 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Цветан Георгиев Радев ДА 

Али Бейтулов Алиев ДА Мехмед Мурадов Ислямов ДА 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков - 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 10/десет/ гласа „ДА” и 1/един/ глас „НЕ”, решението се приема. 

Преминаваме към т. 10 от дневния ред- Докладна записка относно: 
Приемане План за действие 2013г. в изпълнение на общинската 
стратегия за развитие на младежките дейности 2010-2015г. Давам 
думата на г-н Реянов.  

Лютфи Реянов, Кмет на община Опака чете докладната записка, 
предложението за решение и допълва чл. 16, ал. 1 от Закона за 
младежта към основанието за решение. 

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 30.01.2013г., на което 
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присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие Общинският съвет да вземе решение. 

Феим Апти от ПП ГЕРБ влиза в залата. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има ли 

въпроси и изказвания по докладната записка? Давам думата на г-н 
Радев. 

Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници, г-
н Реянов, тази тема с младежта не е маловажна. За мен тя дори е по-
важна от бюджета на общината. Именно за това искам да взема 
отношение по въпроса. От доста време наблюдаваме една миграция на 
младите хора от малките населени места към градовете. Нека говорим 
за нашата община. И тук положението е същото-да се огледаме и видим 
колко млади хора са останали тук…И да се запитаме веднага-какво 
правим ние по въпроса? Какво прави и общината? Конкретно-защо до 
такава степен е занемарен младежкия дом в Опака? Колко труд и 
средства са хвърлени на времето за изграждането му, колко деца са 
минали на кръжоци и извънкласни дейности от там….Кажете ми 
например, какво правят нашите деца след като завършат училище? 
Този дом, с инвестиции от общината, нека заработи отново. Спортните 
площадки, в какво състояние са? Защо сме се отказали от всичко? Ние 
от групата на ГЕРБ имаме няколко предложения, които желаем да се 
включат в Плана за действие, който ще гласуваме сега. Благодаря. 

Феим Апти ПП ГЕРБ – Искам и аз да изкажа мнение по въпроса-нека 
в администрацията има човек, който отговаря само за спорта. Нека този 
човек съвестно изпълнява задълженията си, организира срещи с 
младите хора и събира предложения за по-нататъшно развитие. Нека 
той е връзката на управляващите и младежите от общината.  

Кръстьо Якимов – Главен експерт „ОКЕДВ” – Господин Радев, 
изцяло подкрепям предложението Ви, съгласен съм с Вас, но нека 
оставим предложенията Ви за следващото заседание на ОбС. Просто 
имаме срок до утре, за да приемем този План. Както може би всички сте 
прочели, Планът има характер на отворен документ, който може да се 
развива, усъвършенства и актуализира.  

Цветан Радев ПП ГЕРБ – Приемам доводите Ви, г-н Якимов. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, има ли други 

изказвания? …..Няма, предлагам да преминем към гласуване на 
следното 
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РЕШЕНИЕ № 116 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта и в изпълнение на общинската Стратегия за развитие на 
младежките дейности, Общински съвет гр. Опака приема „ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ 2013г.” 

 
В залата присъстват  12 /дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ 5   
ОСД    

 
С 12/дванадесет/гласа „ЗА”решението се приема. Преминаваме към 

11-та точка от дневния ред-Докладна записка относно: Приемане план 
за действие на община Опака за изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на ромите в област Търговище 2012-2014г. Давам думата 
на г-н Реянов.  

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака чете докладната записка и 
предложението за решение. 

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 30.01.2013г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие Общинският съвет да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, колеги 
има ли въпроси и изказвания по докладната записка?.....Няма, 
предлагам да преминем към гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 117 
 

Общински съвет Опака, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 
приема Годишен план за действие на община Опака 2012-2014г. в 
изпълнение на „Стратегия за интегриране на ромите на територията 
на Търговище-област 2012-2020г. 

 
В залата присъстват  12 /дванадесет/ общински съветници 
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 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 
ДПС 7   
ГЕРБ 5   
ОСД    

 
С 12/дванадесет/гласа „ЗА”решението се приема. Преминаваме към 

12-та точка от дневния ред- Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Давам думата на г-н Радев. 

Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници, г-
н Реянов, ще задам няколко въпроса от името на хората в Опака.  

 
1. Защо беше забавено извозването на сметта? Защо не минаха 

камионите, а трябваше с техника на общината да се събират 
отпадъците от контейнерите? Ще бъдат ли компенсирани от 
фирмата неправомерно направените разходи от общината? 

2. За работниците по програмите –положението господа е същото. 
Всеки път говорим, всичко си продължава все така. Разберете, че тези 
хора правят впечатление по улиците. 

3. Защо бяха продадени на безценица плочките от площада? Нима 
нямаха приложение някъде за нашата община?   

 
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми господа 

общински съветници, драги радиослушатели, за извозването искам да 
обясня на всички, че проблема се оказа лошото време и задържалия се 
сняг. Всяка зима излиза този проблем с извозването. Случаят е 
инцидентен, виждате, че всичко вече е наред. За работниците по 
програмите-те не стоят, г-н Радев, нека отбележим, че тротоарите 
например са почистени, улиците също. В зимата, в снега, какво друго да 
вършат? Никой не отразява това, че почистването на тротоарите е 
задължение на собствениците на имота, находящ се там, а се върши от 
общината. Плочите от площада-не са продадени на безценица. Бяха 
оценени от експерт и бяха пуснати за продажба на населението. Който 
е имал нужда, си е закупил. 

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Искам отново да задам въпроса за 
компютрите от училищата-къде са разпределени? И защо не ни се 
предостави договора за наемателя на ДЖБ-2?  

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Борисов, 
господин Якимов е тук с информация и протоколи за въпросните 
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компютри, а договорът ще Ви бъде предоставен след приключване на 
заседанието. Благодаря. 

Кръстьо Якимов – Главен експерт „ОКЕДВ” дава подробна 
информация за разпределението на компютрите, а договорът е връчен 
на г-н Борисов. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, има ли други 
въпроси и изказвания?...Няма. 
 

 
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ 

НА ДНЕВНИЯ РЕД. 
 

 
 

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


