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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 № 46 

 
от 21.06.2010год. 

 
 
 Днес 21.06.2010год. 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 и г-н Амил 
Кьосе – Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака” и г-н 
Кязим Алиев – ДПС. 
 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват 10/десет/ общински съветници и 
можем да започнем заседанието. Отсъстват г-н Цветан Керев и г-н 
Амил Кьосе от Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака” и 
г-н Кязим Алиев – ДПС – по уважителни причини. Предлагам на 
Вашето внимание следният проект за  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно: Определяне на представител на 

Община Опака в Асоциацията по ВиК с обхват обособената 
територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

2. Приемане на Програма за работа на ОбС Опака за 2-рото 
полугодие на 2010г. 

ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 
ОПАКА 

3. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община 
Опака по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

4. Изменение на Наредбата за определяне и администриране 
на местни такси и цени на услуги. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 
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5. Отдаване под наем на част от общински недвижим 
имот/автоспирка/. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

6. Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите на 
рисковите групи, във връзка с разработването на Областната 
стратегия за развитие на социални услуги в Община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

7. Актуализиране на списъка на длъжностите и лицата, имащи 
право на транспортни разноски. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

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

 
 
Това е моето предложение за дневен ред, имате думата … 

Няма желаещи да внесат допълнения или изменения в така 
предложеният дневен ред, за това Ви предлагам да го гласуваме: 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 10/десет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред.  
Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно: 

Определяне на представител на Община Опака в Асоциацията по 
ВиК с обхват обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав” 
ЕООД гр. Разград 

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

докладната записка и предлага на ОбС Опака да вземе решение 
 

Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа и обсъди предложението от Кмета на Община Опака, с 
3/три/ гласа „ЗА” го одобри и предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Салимов, колеги имате думата… 

Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми г-н 
кмет, уважаеми колеги общински съветници, имам един въпрос … 
Какъв ще бъде предметът на дейност и какви ще бъдат функциите 
на тази асоциация? Закрива ли се „Дунав” ЕООД? 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Не се закрива 
„Дунав” ЕООД. Тази асоциация ще обедини работата на общините. 
Всяка община кандидатства по различни проекти и целта на 
асоциацията е да съгласува тези проекти между тях. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Реянов, колеги има ли други въпроси? … Няма въпроси, 
предлагам Ви да гласуваме следното  

 
РЕШЕНИЕ № 308 

 
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Опака определя за 
представител на общината в асоциацията по В и К в Област Разград, 
с обхват обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав” 
ЕООД гр. Разград г-н Бахар Юмеров Юсменов – заместник-кмет 
„Регионално развитие” в Община Опака. 

 
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Опака определя 
едногодишен мандат на представителя на Община Опака в 
асоциацията по В и К в Област Разград, считано от 16.06.2010г. 

 
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Опака дава 
правомощия на г-н Бахар Юмеров Юсменов – заместник-кмет 
„Регионално развитие” в Община Опака да гласува с „ДА” по 
точките от дневният ред. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 
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С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме 
към 2-ра точка – Приемане на Програма за работа на ОбС Опака за 
2-рото полугодие на 2010г. 

 
Г-н Ашим Османов–Председател на ОбС Опака, зачита 

проекта за програма за работа на ОбС през второто полугодие на 
2010г. и предложението за решение. 

 
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 

самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа и обсъди предложеният проект на Програма за работа на 
ОбС Опака за второто полугодие на 2010г., с 3/три/ гласа „ЗА” го 
приема и предлага на ОбС Опака да вземе решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Салимов, колеги имате думата… Няма желаещи да вземат думата, 
тогава предлагам на ОбС Опака да гласува следното 

 
РЕШЕНИЕ № 309 

 
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 2010г. 
 

В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

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

към 3-та точка – Докладна записка относно: Кандидатстване на 
Община Опака по Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013г. 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми господа 
общински съветници, много пъти ми е задаван въпросът защо не се 
изработват проекти за саниране на сградите на училищата. До сега 
нямаше открита такава мярка, в която нашата община да попадне. В 
момента обаче, има възможност за кандидатстване. Едно от 
условията обаче е съфинансиране с 15%. В тази връзка НСОРБ 
реагира, но все още няма решение по въпроса. Получихме писмо от 
НСОРБ с предложение за решение на проблема със 
съфинансирането, тъй като собствените ни приходи са много 
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малко, за да можем да съфинансираме проекта. В това писмо е 
посочено, че при невъзможност на общините да съфинансират 
проекта, то тези средства могат да бъдат набавени от бюджетите на 
училищата, тъй като реализираната икономия в следствие 
санирането на сградите ще остане в бюджета на съответното 
училище. В тази връзка аз поканих двамата директори на училища, 
за да им обясня за какво става дума. И двамата се съгласиха, но на 
следващият ден получих писмо от директора на СОУ”Васил 
Левски” гр. Опака г-н Борислав Борисов, с което той отказа 
съфинансиране по проекта. 

Общината няма от къде да вземе тези средства. Правим всичко 
възможно, но и средствата за подготовка на проекта никак не са 
малко, а те се поемат от общината до момента. В началото на месец 
юли този проект трябва да бъде входиран./г-н Реянов разяснява 
накратко пред ОбС какви средства са били изразходено по 
подготовката на проекта/. Сами виждате, че до момента Община 
Опака е изразходвала доста средства, за да подготви проекта. 
Правим всичко възможно да намерим тези пари. Това, за което се 
работи е в полза на децата най-вече. 

Притеснява ме позицията на г-н Борисов. Надявам се 
следващата година най-късно да стартира проекта и ако г-н Борисов 
запази своята позиция и откаже помощ при съфинансирането, ще 
обърна повече внимание на другото училище, чийто директор 
проявява разбиране и помага според възможностите си.  

Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” 
– Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа 
“ЗА” взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в 
докладната записка решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, колеги имате думата …  

Феим Апти –Коалиция „Заедно за бъдещето на Община 
Опака„– Уважаеми колеги, г-н Реянов говори за позицията на 
директорите на двете училища. Единият е съгласен да помогне, а 
другият не е … Знам, е след 26.06.2010г. ще се проведе конкурс за 
директор на ОУ в с. Крепча, тъй като сегашният директор е 
временно назначен. Не се знае кой ще спечели и каква ще е неговата 
позиция. Трябва да се седне и да се говори с тях. 

Поздравявам Ви за съкращенията, които направите и смятам, 
че трябва да има още съкращения в администрацията, за да се 
набавят тези средства. 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н 
Апти, проекта по който се работи за саниране на сградите на двете 
училища е обособен в 3 позиции. Двете сгради на СОУ Опака и 
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сградата на ОУ Крепча. Вярно е, че има обявен конкурс, но всеки 
директор, който го е грижа за децата ще се съгласи да помогне с 
каквото може. Двете училища се справят доста добре със сегашните 
си бюджети и мисля, че могат да помогнат. Помощта зависи обаче 
от желанието на директора да помогне. Ако г-н Борисов няма 
добрата воля, ОбС или аз немога да го принуда да го направи. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Реянов, колеги, имате ли други въпроси? …няма въпроси, тогава 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 310 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА 

Общински съвет Опака реши:  
1. Подкрепя проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура в община Опака - СОУ”Васил Левски” гр.Опака - 
гимназиален и прогимназиален етап и ОУ”Васил Левски”с.Крепча” 
за кандидатстване и финансиране по Оперативната програма 
„Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 4: „Местно 
развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни 
местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската 
образователна инфраструктура на 178 малки общини” Бюджетна 
линия: BG161PO001/4.1-03/2010;  
2. Ще бъде осигурен 15% собствен принос по проект: 

„Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака 
- СОУ”Васил Левски” гр.Опака - гимназиален и прогимназиален 
етап и ОУ”Васил Левски”с.Крепча”;  
3. Дейностите по проектите отговарят на следните 

приоритети на Плана за развитие на Община Опака 2007 -2013г.: 
• Приоритет 1. Подобряване и модернизация на 

техническата и социална инфраструктура и повишаване 
конкурентно способността на общинската икономика, цел 4. 
Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 
1.4.2. Подобряване на образователна, здравна и културна 
инфраструктура; 

• Приоритет 1. Подобряване и модернизация на 
техническата и социална инфраструктура и повишаване 
конкурентно способността на общинската икономика, цел 4. 
Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 
1.4.3. Оптимизиране на общинската образователна мрежа и 
подобряване на материалното осигуряване за образованието 
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4. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде 
променяно за период не по-малък  5 /пет/ години след 
приключване на дейностите по проекта. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветници 
 

Абибула Фейзула Сейфула  ДА Самет Османов Есманов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев - Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 4-та точка – Изменение на Наредбата за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги. 

 
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми господа 

общински съветници, първо искам да Ви запозная с 
Антикризисната програма на Община Опака/г-н Реянов зачита на 
ОбС програмата/. Посочените в тази програма мерки са 
предприети вече. Г-н Апти каза, че трябват още съкращения. Не 
говорим за съкращения г-н Апти. Тук в тази зала събрах тези 35 
човека, които са освободени и им обясних, че това е временно 
спиране от работа, а не съкращение. Патронажите спират работа за 
3 месеца, тъй като през летния сезон е по-лесно на възрастните хора 
да се обслужват. Преди да предприема обаче тази стъпка, беше 
направено проучване дали има такива хора, които немогат да се 
справят сами. Няма такива от патронираните лица. Имало е сигнал 
в БТВ. Идваха при мен и съм обяснил ситуацията. Едно мое 
изречение е монтирано така, че звучи все едно общината ще 
фалира!!! Кметът неможе да каже, че общината ще фалира! Това не 
е търговско дружество! Това, което предлагам в докладната записка 
трябваше да стане отдавна. Няма как повече да задържаме тези 
ниски цени на услугите. До сега го правехме, защото безработицата 
в района е висока, хората не разполагат със средства, но повече няма 
как да остане това положение. Предстои да намалят бюджета ни с 
около 160 000лв., а към края на месец май едва 22% са събраните 
данъци, което е изключително малко. 
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Феим Апти –Коалиция „Заедно за бъдещето на Община 
Опака„– Уважаеми колеги, чухме кмета за предприетите мерки, но 
искам да Ви кажа, че може още … Да се отнемат телефоните на 
служителите. Кметовете по селата имат служебни коли. Да се спрат 
тези коли и да се продадат. Да се намалят заплатите на кметовете. 
Преди се справяхме с 1 зам.-кмет, а сега има 3-ма. Не виждам да са се 
подобрили нещата. 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н 
Апти, не всички служители имат телефони, а само тези, на които са 
наистина необходими. Всеки от тях си има лимит, който ако 
надвиши се удържа от месечното възнаграждение. Това се случва и с 
телефоните на общинските съветници. Дори да събера картите на 
служителите, на които са предоставени за ползване, това няма да 
доведе до нищо, тъй като има сключен договор и таксите си вървят, 
ако реша да прекратя договора, трябва да плащаме неустойки по 
него и повярвайте ми нищо няма да се спести. Стационарните 
телефони в общината отдавна са спрени. Оставени са само два 
телефона и те са наистина необходими. Всички коли в общината са 
спрени от движение, включително служебните коли на кмета на 
общината, на заместник-кметовете и кметовете на населени места с 
моя заповед. Заплатите са гарантирани от държавата. В момента 
говорим за местните приходи и дейности. Имаме голям проблем с 
несъбирането на местните приходи. Антикризисните методи са 
традиционни за нашата община. Не за пръв път се предприемат 
такива мерки. Има общини, които са много по-зле от нас и 
предполагам, че следващата година правителството ще предприеме 
мерки за подпомагане на тези общини. 

Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” 
– Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа 
“ЗА” взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в 
докладната записка изменение на Наредбата. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, колеги, имате ли други въпроси? …няма въпроси, тогава 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 311 

 
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА прави 

следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на територията 
на Община Опака: 

I. Глава втора “Местни такси”, Раздел II “Такса за 
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
площади и улични платна 
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1. Чл.19. (1), т.2 За извършване на търговска дейност 
/продажба и изкупуване/ при ползването на: 

- лек автомобил – таксата от 5,00 лв. се променя на 7,00 лв.  
2. Чл.19. (1), т.4 За ползване на места върху които са 

организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. се 
събира такса  на кв. м., на ден в размер на от 0,50 лв. става на 1,00 
лв. 

3. Добавя се нова точка 5 към чл.19, (1): Такси за места, върху 
които се организират панаири, събори и празници, предназначени 
за продажба на стоки: 

- Опака – 1,80 лв./кв. м. на ден 
- Др. населени места – 1,30 лв./кв. м. на ден 

4. Старата точка 5 към чл.19, (1)става съответно точка 6 
II. Глава втора “Местни такси”, Раздел VI “Такси за 

технически услуги” 
1. В чл.32 се правят следните изменения: 

- издаване на удостоверения за факти и 
обстоятелства по териториалното и селищното устройство таксата 
от 3,00 лв. става на 6,00 лв. 

- заверяване на преписи от документи и на копия от 
планове и документацията към тях таксата от 3,00 лв. става на 6,00 
лв. 

- издаване на разрешение за поставяне на временни 
съоръжения за търговия  - маси, павилиони, кабини и други таксата 
от 15,00 лв. става на 20,00 лв. 

- за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт 
и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях 
таксата от 15,00 лв. става на 20,00 лв. 
 

III. Глава втора “Местни такси”, Раздел VII “Такси за 
административни услуги” 

1. Чл.34 (1) За извършени услуги по гражданското състояние 
се заплащат следните такси: 

- т.1 Удостоверение за наследници – таксата от 3,00 лв. 
става на 4,00 лв. 

- т.2 Удостоверение за идентичност на имена – таксата от 
2,00 лв. става на 3,00 лв. 
- т.4 Дубликати на удостоверение за раждане или за 

граждански брак – таксата от 3,00 лв. става на 4,00 лв. 
- т.5 Удостоверение за семейно положение – таксата от 3,00 

лв. става на 4,00 лв. 
- т.6 Удостоверение за родствени връзки – таксата от 3,00 лв. 

става на 4,00 лв. 
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2. Чл.35 По производства за настаняване под наем, продажби, 
замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се 
заплаща такса в размер от 1,00 лв. става на 10,00 лв. 

3. Чл.37 и чл.38 отпадат 
4. Чл.39 става чл.37 
5. Чл. 40 става чл.38 и се променя по следния начин: 

Освобождават се от такси общинските организации на бюджетна 
издръжка. 

 
IV. В Приложение №1 към Наредбата за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги се правят 
следните изменения: 

- т.2 Такса за попълване на документ за самоличност отпада 
- т.11 Извършване на нотариална заверка – таксата от 3,00 

лв. става на 5,00 лв. 
- т.16 таксата за изготвяне на Образец 30 отпада 
- т.17 таксата за изготвяне на УП-2 за три поредни години 

– за всяка следваща или предходна година отпада 
- т.23 Заповед за работно време – таксата от 5,00 лв. става 

на 8,00 лв. 
- т.24 Заповед за удължено работно време – таксата от 4,00 

лв. става на 7,00 лв. 
- т.25 Ползване на обект “Ученически стол” 
- през летния период – таксата от 30,00 лв. става на 120,00 лв. 
- през зимния период – таксата от 40,00 лв. става на 140,00 лв. 
- Съдържанието на т.27 се променя по следния начин: - 

Издаване на дубликати на заповед за категоризация 
- т.28 Ползване на зала общинска собственост: 

- “Младежки дом” – 150,00 лв. 
- “Механа” – 20,00 лв. 
- Хижа с. Горско Абланово – 100,00 лв. 

- подточка в) на точка 29 отпада 
- т.36 се променя по следния начин: Издаване на скица за 
изменение на подробен градоустройствен план – 15 лв. 
- т.45 се променя по следния начин: Заверка на протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво – 5,00 лв. 
- т.56 Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен 
имот – таксата от 3,00 лв. става на 6,00 лв. 
- т.58 се променя по следния начин: За разглеждане на молби 
и жалби: 

- на физически лица – 5,00 лв. 
- на юридически лица – 10,00 лв. 
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- т.62 За заверка на анкетен формуляр за регистрация на 
земеделски производител – таксата от 2,00 лв. става на 5,00 лв. 

- т.65 Заверка на дневници/регистри/за покупка и 
продажба на цветни метали – таксата от 10,00 лв. става на 15,00 лв. 

- т.70 се променя по следния начин: За излъчване на 
реклами, съобщения, обяви и други се заплаща за всяко излъчване 
на минута – 1,80 лв. 

- За излъчване на музикално поздравление – 2,40 лв. 
- При провеждане на официални предизборни 

политически кампании: 
- За излъчване на политически изявления, обръщения 

,дебати, интервюта, клипове и др., представени на електронен 
носител – 4,00 лв. на започната минута, а на хартиен носител – 6,00 
лв. на започната минута 

- За излъчване на предизборен клип до 30 секунди – 2 лв., а 
над 30 секунди – по 1,00 лв. на всяка следваща единица, кратна на 30 
секунди 

- т.77 Издаване на удостоверение за данъчна оценка  
до 2 дни – таксата от 8,00 лв. става на 10,00 лв. 
до 14 дни – таксата от 4,00 лв. става на 5,00 лв. 

- т.79 отпада 
Добавят се следните нови точки: 

- т. 78 Заверяване на приложение към данъчна декларация: 
до 7 дни – 10,00 лв. 
до 3 дни – 18,00 лв. 

- т.79 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-
информационни материали и обяви на интернет страницата 
на общината за един месец – 15,00 лв. 
- т.80 Разпечатване на нормативни документи или друг вид 
материал от интернет страници: 

черно-бяла разпечатка – 0,40 лв. на страница 
цветна разпечатка – 1,20 лв. на страница 

- т.81 Издаване на удостоверение по чл.52 от Закон за 
кадастъра и имотния регистър – 10,00 лв. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветници 
 

Абибула Фейзула Сейфула  ДА Самет Османов Есманов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев - Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 
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Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 5-та точка – Отдаване под наем на част от общински недвижим 
имот/автоспирка/. 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община Опака, зачита докладната 

записка и предложението за решение 
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси, 

икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” 
– Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа 
“ЗА” взе следното решение: Комисията одобрява предложеното в 
докладната записка решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, колеги имате думата … няма изказвания, тогава 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 312 

 
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, т. 5 от 

Правилника за определяне на базисни наемни цени на имоти- 
общинска собственост, Общински съвет гр.Опака определя базисна 
наемна цена за имот с АОС №769/16.04.2010 г. в УПИ ХХІ-395, кв.№ 
24 по регулационния план на с.Голямо Градище, представляващ 
сграда „Автоспирка”, с коефициент К = 2.5. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и на основание чл. 14, ал. 1 и 
ал. 8 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
ОбС Опака, възлага на Кмета на Община Опака, да открие 
процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
част от сграда „Автоспирка” с АОС №769/16.04.2010г. в УПИ ХХІ-
395, кв. 24 по регулационния план на с. Голямо Градище, 
представляващ помещение от 26 кв.м. - за търговски цели, срещу 
месечен наем в размер на 3,00 лв./кв.м., за срок 5/пет/ год. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветници 
 

Абибула Фейзула Сейфула  ДА Самет Османов Есманов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев - Неделчо Йосифов ДА 
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Неделчев 
Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 

Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 6-та точка – Доклад-анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите на рисковите групи, във връзка с разработването на 
Областната стратегия за развитие на социални услуги в Община 
Опака. 
Г-н Лютфи 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 и обсъди Докладната записка от Кмета на Община Опака, с 
3/три/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Салимов, колеги имате думата… Няма желаещи да вземат думата, 
тогава предлагам на ОбС Опака да гласува следното 

 
РЕШЕНИЕ № 313 

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

доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите на 
рисковите групи в Община Опака, във връзка с изготвянето на 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 
2011-2015г. 

В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

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

към 7-ма точка – Актуализиране на списъка на длъжностите и 
лицата, имащи право на транспортни разноски. 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община Опака, зачита докладната 

записка и предложението за решение 
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси, 

икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти” 
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– Уважаеми съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа 
“ЗА” взе следното решение: Комисията одобрява предложението на 
Кмета на Община Опака и предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, колеги имате думата … няма изказвания, тогава 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 314 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2 от ПМС 

№ 324/30.12.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2010г., ОбС Опака актуализира списъка на 
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, 
както следва: 
 I. “Дом за стари хора” с. Гърчиново 

1. Севим Селимова Мюмюнова – Трудотерапевт, считано от 
месец април 2010 г. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветници 
 

Абибула Фейзула Сейфула  ДА Самет Османов Есманов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев - Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към 
8-ма точка – Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. Няма постъпили писмени такива в деловодството на ОбС 
Опака, но ако имате питания имате думата …. Няма питания. 

 

 
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД , ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО 

НА ОбС ОПАКА.  
 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 

 
 

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


