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

 
 

ПРОТОКОЛ № 31 
 

от 22.06.2009год. 
 

 Днес 22.06.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе 
поредното си заседание в  заседателната зала на читалище 
“Пробуда” гр. Опака 
 При откриване на заседанието присъстваха 10/десет/ 
общински съветници. Отсъстваха г-н Цветан Керев, г-н Феим Апти 
и г-н Амил Кьосе от Коалиция „Заедно за бъдещето на Община 
Опака” 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в 
залата присъстват 10/десет/ общински съветника. Отсъства г-н 
Амил Кьосе, г-н Феим Апти и г-н Цветан Керев от Коалиция 
„Заедно за бъдещето на Община Опака”. Имаме кворум и можем да 
започнем заседанието.  

 Предлагам днешното заседание на протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Приемане на Програма за работата на ОбС Опака за II-рото  

полугодие на 2009 г. 
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС 
ОПАКА 

2. Приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит 
на Община Опака за 2009 г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТЪТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

3. Изменение на Наредба за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги на територията на Община Опака 
и Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Опака 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТЪТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

4. Докладна записка относно: Даване на съгласие по постъпила 
молба с вх. № 12-01-171/10.06.2009г. от Емел Феим Мехмедова за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТЪТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

5. Докладна записка относно: Обмяна на опит със сродна община по 

въпросите на местното самоуправление. 
ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ОбС ОПАКА 
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6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Уважаеми, колеги по 6-та точка от дневния ред - няма 
входирани питания, становища или предложения в ОбС. Това е 
моето предложение за дневен ред. Имате думата ... няма 
предложения по дневния ред нека да го гласуваме в предложения от 
мен вид. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 10/десет/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема. Преминаваме 

към 1-ва точка - Приемане на Програма за работата на ОбС Опака за 
II-рото  полугодие на 2009 г. 

 
Председателят на ОбС Опака – г-н Ашим Османов зачита 

предложената програма за работа на ОбС Опака през второто 
полугодие на 2009г.. 

 
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 

самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа Предложената програма и с 3 гласа „ЗА” я одобрява. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
предложената Програма за работа, чухте и становището на ПК 
имате думата … няма изказвания. Да гласуваме тогава следното 

 
РЕШЕНИЕ № 210 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 

приема програма за работата си през II-рото полугодие на 2009г.. 
 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 

Опака” 

- 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 
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С 10/десет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 2-ра точка от дневния ред - Приемане на Програма за 
ограничаване на структурния дефицит на Община Опака за 2009 г. 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

/в залата на заседанието влиза г-н Феим Апти от Коалиция 
„Заедно за бъдещето на Община Опака”/ 

 
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси, 

икономика, нормативна уредба и европейски програми и проекти” 
– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа 
докладната записка относно Приемане на Програма за 
ограничаване на структурния дефицит на Община Опака за 2009 г., 
с 3/три/ гласа „ЗА” я одобри и предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма 
изказвания. Да гласуваме тогава следното 

 
РЕШЕНИЕ № 211 

 
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 

от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
общини с обективен структурен дефицит през 2009 г., приема 
“Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община 
Опака” /съгласно Приложение/. 

 
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 

бъдещето на Община 
Опака” 

1 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 11/единадесет/ гласа „ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 3-та точка от дневния ред - Изменение на 
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени 
на услуги на територията на Община Опака и Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Опака. 
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Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба и европейски програми и проекти” 
– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа 
докладната записка относно Изменение на Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на територията 
на Община Опака и Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Опака и с  3/три/ гласа „ЗА” я 
одобри. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма 
изказвания. Да гласуваме тогава следното 

 
РЕШЕНИЕ № 212 

 
I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от 

Закона за местни данъци и такси прави следното допълнение в 
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени 
на услуги на територията на Община Опака: 

1. Преходни и заключителни разпоредби 
§1 За лица, които имат неплатени такси по тази Наредба да не 

се извършват административни услуги от Общинска 
администрация до уреждане на задълженията им. 

 
II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.1, 

ал. 2 от Закона за местни данъци и такси прави следното 
допълнение в Наредба за определяне размера на местните данъци 
на територията на Община Опака: 

1. Преходни и заключителни разпоредби 
§1 За лица, които имат неплатени данъци по тази Наредба да 

не се извършват административни услуги от Общинска 
администрация до уреждане на задълженията.     

 

В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

- 
 

- 
 

1 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

С 10/десет/ гласа „ЗА” и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния 
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ред - Докладна записка относно: Даване на съгласие по постъпила 
молба с вх. № 12-01-171/10.06.2009г. от Емел Феим Мехмедова за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж. 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа докладната записка по точка четири от дневния ред и с 
3/три/ гласа „ЗА” предлага на ОбС Опака да я приеме. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма 
изказвания предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 213 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 

дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет за 
отпускане на персонална пенсия на Азру Мусаибова Ахмедова с 
ЕГН 0050208238 от с. Голямо Градище, живуща на ул. Константин 
Петров № 9. 

 
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

1 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 11/единадесет/гласа „ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към следващата 5-та точка от дневния ред - докладна 
записка относно обмяна на опит със сродна община по въпросите 
на местното самоуправление. 

 
Ашим Османов – Председател ОбС Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

Кязим Алиев – Председател на ПК по „Общинска 
собственост, устройство на територията, земеделие и гори, 
околна среда и благоустрояване” –Уважаеми колеги, постоянната 
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комисия заседава и разгледа докладната записка относно обмяната 
на опит. Одобри я и предлага общинският съвет да вземе решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма 
изказвания предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 214 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 

 
РЕШИ: 

 
Да бъде проведена обмяна на опит със сродна община по 

въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с 
общинска администрация с участието на: общински съветници, 
кметът на община Опака, заместник-кметовете и кметовете на 
населени места. 

Обмяната на опит да бъде проведена с община Бяла, област 
Варна в рамките на четири дни през месец юли 2009г. 

 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

1 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.  

Преминаваме към 6-та точка от дневния ред - Изказвания, 
питания, становища и предложения на граждани. В началото на 
заседанието отбелязах, че няма постъпили такива в деловодството 
на ОбС Опака, но ако имате въпроси моля имате думата …. Няма 
въпроси. 

 
 
 

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

 
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 

 
 
 

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА     АШИМ ОСМАНОВ 
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 


